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Pääkirjoitus   Ledare

Tampereella marraskuussa 2003 /  Tammerfors i november 2003

Sami Borg
Johtaja / Föreståndare, FSD

U uden tieteellisen tutkimuk-
sen tekeminen edellyttää
aina aikaisempaan alan

tutkimukseen perehtymistä. Nykyi-
sessä tietotulvassa tämä on entistä
vaativampi tehtävä, sillä tietoa ai-
emmista tutkimuksista löytyy paitsi
painetuista julkaisuista, yhä enem-
män myös tietoverkosta.

Tietoverkossa julkaistut tekstit
löytyvät napin painalluksella ja
tarjoavat usein uusinta tietoa, mut-
ta niiden luotettavuudesta ja laa-
dusta ei aina voi olla varma. Ver-
kosta löytyy kyllä tieteellisiä refe-
rointikäytäntöjä noudattavia laa-
dukkaita elektronisia lehtiä, mutta
jokamiehen oikeus julkaista ver-
kossa saa aikaan sen, että monet
verkkoteksteistä vain vaikuttavat
tieteellisiltä ja päteviltä. Tarkem-
pi lähdekritiikki jää aina lukijan
vastuulle.

Verkkotekstien lisäksi aikai-
sempaan tutkimukseen voi tutus-
tua jo kerättyjen tutkimusaineis-
tojen pohjalta. Ne auttavat suun-
nittelemaan tulevia aineistonke-
ruita ja välttämään päällekkäi-
syyksiä, jos tuore mutta ei aivan
uusin tieto aiheesta on käypää.
Vanhoista aineistoista voi muu-
toinkin tuottaa paljon uutta tietoa.

Ihmistä ja yhteiskuntaa tutki-
vissa tieteissä on kuitenkin usein
perusteltua kerätä uusia tietoja,
koska asiat ja niiden ympäristöt
muuttuvat ajan mittaan. Varsinkin
suurissa, luotettavia yleistyksiä
mahdollistavissa aineistoissa ke-

ruu vaatii merkittäviä taloudellisia
resursseja. Tällaisissa tutkimus-
hankkeissa voivat tunnetun haas-
tatteluorganisaation palvelut tukea
merkittävästi tutkijan tiedonkeruu-
tavoitteita säästäen samalla tutki-
muksenteon resursseja.

Kyselytutkimuksissa jotkin ai-
heet, kuten esimerkiksi vastaajien
tietämyksen mittaaminen, edellyt-
tävät haastattelijan käyttämistä.
Arkaluonteisissa kysymyksissä
vastaajat taas ehkä mieluummin
vastaavat kysymyksiin omatoimi-
sesti ilman vuorovaikutusta haas-
tattelijan kanssa. Laadullisten ai-
neistojen suhteen tilanne on joskus
päinvastainen: luottamuksellisesti
puhuminen saattaa onnistua par-
haiten kasvokkain vuorovaikutuk-
sessa.

Vaikka aineistonkeruun tavat
voivat vaihdella ja samassakin tut-
kimuksessa voidaan aineistoja ke-
rätä usealla eri tavalla, tutkittavi-
en informointi on kaikissa aineis-
tojen keruutilanteissa ratkaisevaa.
Siitä riippuvat tutkijan omat ja
muidenkin tutkijoiden mahdolli-
suudet aineiston jatkokäyttöön.
Tutkittavien onnistunut informoin-
ti on osa onnistunutta aineiston-
keruuta.

Aineistokeruu taas on korvaa-
mattomin osa tutkimusprosessia.
Tämä lehti vastaa joihinkin keruu-
ta suunnittelevaa askarruttaviin
kysymyksiin, antaa ohjeita infor-
mointiin ja kertoo muutamien ai-
neistonkerääjien kokemuksia.

Aineistonkeruu

— tutkimuksen

tärkein vaihe

En förutsättning för att man
skall kunna göra en ny
vetenskaplig undersök-

ning är att man är insatt i tidigare
forskning på området. Detta är en
alltmer krävande uppgift i och med
det stora informationsflödet; data
och uppgifter om tidigare forskning
finns förutom i tryckt material även
i allt större utsträckning tillgängligt
på nätet via databaser av olika slag.

Den information som finns pub-
licerad i olika databanker och -baser
hittar man på nätet genom att trycka
på en knapp och de ger ofta den
nyaste informationen, men man kan
inte vara säker på tillförlitligheten
och kvaliteten. På nätet hittar man
nog elektroniska tidningar och
tidskrifter som håller hög standard
och som följer samma vetenskapliga
refereepraxis som traditionella
tryckta publikationer. Men det att
alla har rätt att publicera sig på nätet
har lett till att många nättexter bara
ser ut att vara vetenskapliga och
välgrundade. En noggrannare käll-
kritik åläggs dock alltid läsaren.

Förutom texter publicerade på
nätet kan man orientera sig om
tidigare forskning genom att titta på
redan insamlade forskningsmaterial.
De hjälper en att planera insam-
lingen av ny data och sålunda und-
viker man också överlappningar, om
ny men inte alldeles pinfärsk kun-
skap i ämnet kan användas. Av äldre
material kan man även annars skapa
mycket ny information.

I de vetenskaper som undersöker
människan och samhället finns det
dock ofta skäl att samla in ny kun-
skap, eftersom saker och ting och
den omgivande världen förändras
med tiden. Särskilt insamlandet av
ett stort material på basis av vilket

man kan göra allmängiltiga generali-
seringar kräver betydande materiella
resurser. I sådana forskningsprojekt
kan tjänster från en känd organi-
sation specialiserad på intervjuer
märkbart stöda en forskare i data-
insamlingen, samtidigt sparar man
resurser i forskningsprocessen.

I intervjuundersökningar förut-
sätter vissa ämnen, t.ex. då man vill
veta kunskapsnivån hos respon-
denterna, att man använder per-
sonliga intervjuer. När det gäller mer
känsliga frågor föredrar ofta de som
deltar i en undersökning att svara i
lugn och ro utan att en intervjuare är
närvarande. Å andra sidan kan
situationen vid insamling av kvali-
tativa data vara den omvända: att få
tala konfidentiellt lyckas kanske bäst
i växelverkan med en intervjuare.

Även om sätten att samla in ma-
terial kan variera och man t.o.m. i
samma undersökning kan samla in
data på flera olika sätt, är informa-
tionen till dem som deltar i data-
insamlingen av största betydelse.
Hur väl man lyckas med detta på-
verkar forskarens och även andra
forskares möjligheter att använda
materialet i fortsättningen.  Lyckas
man bra i sin information till del-
tagarna är förutsättningarna goda för
att man också lyckas bra med hela
undersökningen.

Datainsamlingen i sin tur är den
mest oersättliga delen av forsknings-
processen. Denna publikation för-
söker besvara frågor som personer
som planerar en datainsamling kan
ha. Här ges även råd för hur infor-
mationen till dem som deltar kan
utformas och några personer berättar
om sina erfarenheter från arbetet
med att samla in data.

Datainsamling

— det viktigaste

skedet i forskningen
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Yhdyskunta-
tutkimus Oy ei ole
mediayleisölle yhtä
tuttu tiedon tuottaja
kuin alan suuret
yrittäjät. Tutumpia
lienevät sen tekemät
valtakunnalliset
mielipidetutkimuk-
set, jotka saavat
uutisjulkisuutta
ilmestyessään.
Tällaisia ovat esi-
merkiksi Elinkeino-
elämän valtuuskun-
nan Evan toimek-
siannosta toteutetut
kansalliset asenne-
tutkimukset ja EU-
asennetutkimukset.
Molemmat arkistoi-
daan tietoarkistoon
nykyisin tuoreel-
taan, pian perusra-
porttien ilmestymi-
sen jälkeen.

taa Yhdyskuntatutkimuksen perus-
taja Pentti Kiljunen.

Yrityksensä toimintaideaa Kil-
junen luonnehtii mieluummin am-
matinharjoittamiseksi kuin bisnek-
seksi. Tutkimusaiheet ovat yhteis-
kunnallisia ja tuotoksissa tut-
kimustulosten tärkeys korostuu ta-
loudellisten tulosten sijaan. Kärk-
käämpi voisi syyttää Yhdyskunta-
tutkimusta jopa jonkin sortin ali-
hinnoittelusta. — Olemme kerran
voittaneet hintakilpailussa muun
muassa virolaiset, mille kollegoi-
den kesken on jaksettu nauraa,
Kiljunen vitsailee.

Kirjekyselyistä

diagrammeihin

Yhdyskuntatutkimus on pienestä
koostaan huolimatta täyden palve-
lun talo. Aineistonkeruut toteute-
taan pääasiassa kirjekyselyinä. Kil-
jusen mukaan asiakkaille tarjotaan

Helena Laaksonen

Valtakunnallista mielipid

matalan profiilin tietopaja

T ampereen kyljessä Lem-
päälässä toimiva Yhdys-
kuntatutkimus Oy viettää

ensi keväänä 20-vuotisjuhliaan.
Koko toimintansa ajan yritys on
pitänyt matalaa profiilia. Vaikka
julkisuutta ei ole haettu, sana on
kiertänyt ja asiakkaita tälle kahden
hengen voimin toimivalle uutteralle
tietopajalle on riittänyt. Pisimmät
asiakassuhteet yrityksellä on Evan
ja Fortumin (entisen IVOn) kans-
sa. Lisäksi se tekee tiivistä yhteis-
työtä myös muiden tutkimuslaitos-
ten, kuten Suomen Gallupin, kans-
sa.

Asiakkaita

opiskelijoista

tutkimuslaitoksiin

Eri yliopistojen projektit työllistä-
vät Yhdyskuntatutkimusta jatku-
vasti. Apua annetaan myös opin-
näytteitään valmisteleville.

— Asiakaskunnan kirjo on laa-
ja niin hankkeiden koon kuin toi-
meksiantajien suhteen. Kiemurai-
siakin tilanteita on tullut eteen, kun
olen tehnyt jonkin alan ammatti-
järjestölle ja työnantajajärjestölle
tutkimusta samaan aikaan, paljas-
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etutkimusta

asta

Suomen Gallup on koonnut tietoa
suomalaisten elämänmenosta ja
mielipiteistä pian 60 vuoden ajan.
Yrityskaupan seurauksena se siir-
tyi jokin aika sitten kansainvälisen
markkina- ja mielipidetutkimuksiin
erikoistuneen Taylor Nelson Sofres
(TNS) -ryhmän omistukseen. Suo-
men Gallup Oy:n virallinen nimi on
nykyisin TNS Gallup Oy mutta
Suomen Gallup ei kuitenkaan ole
kadonnut, vaan tunnettua nimeä
käytetään edelleen kyselytutki-
muksia tehtäessä.

Mielipide-

tutkimuksia

medioille

Suomen Gallupin perustuotteita
ovat muun muassa medioille teh-
tävät mielipidetutkimukset, järjes-
tötutkimukset, ilmapuntarit ja puo-
luetutkimukset.

— Järjestöt ja julkinen sektori
työllistävät eniten. Medioille teh-
tävät mielipidetutkimukset ovat
määrällisesti pientä, mutta sillä saa
näkyvyyttä, kertoo Gallupin yksi-
könjohtaja Juhani Pehkonen.

Gallup tekee runsaasti yhteis-
kunnallisia ja yhteiskuntatieteel-
lisiksi luokiteltavia tutkimuksia.
Näistä kuitenkin vain pieni osa on
akateemisia.

— “Puoliakateemisia” on jon-
kin verran, ja myös Stakesin kans-
sa tehdään yhteistyötä. Vastaamme
myös Eurobarometrien, Flash
Eurobarometrien ja World Values
Survey -aineistojen Suomen
osuuksista. Niissä työ on pikku-
tarkkaa ja kenttäpainotteista, to-
teaa Pehkonen.

Tarkoitus

määrää keinot

Aineiston keruumenetelmä valitaan
asiakkaan toivomusten, tutkimuk-
sen tarkoituksen ja aikataulun mu-
kaan. Tutkimusaineisto voidaan
kerätä esimerkiksi puhelin- tai
käyntihaastatteluilla tai Gallup-
Kanavan avulla.

Suomen Gallup on tehnyt yh-
teistyötä Yhteiskuntatieteellisen
tietoarkiston kanssa arkiston pe-
rustamisesta lähtien. Gallupilta on
tietoarkistoon saatu muun muassa
puolueiden ajankohtaistutkimuk-
set, kunnallisalan ilmapuntarit,
Kirkon tutkimuskeskuksen aineis-
toja ja Maanpuolustustiedotuksen
suunnittelukunnan aineistoja. Peh-
kosen mielestä tieteellisten tut-
kimusaineistojen arkistointi on tär-
keää.

— Keskeisten aineistojen löy-
tyminen yhdestä paikasta helpot-
taa sekä tutkijoiden että aineisto-
jen tuottajien elämää, hän toteaa.

melkein kaikkea mahdollista em-
piiristen tutkimusaineistojen kerää-
miseen, käsittelyyn, tallentamiseen,
tilastolliseen analyysiin, tutkimus-
ten suunnitteluun, kyselylomak-
keiden laadintaan, kirjalliseen ra-
portointiin ja visualisointiin liitty-
vää. Yritys on erikoistunut tutki-
mustulosten graafiseen havainnol-
listamiseen.

— Olemme toimittaneet toisil-
le tutkimuslaitoksille kymmeniä-
tuhansia diagrammeja, laskeskelee
Kiljunen.

Aineistot

tuoreina

arkistoon

Kaiken tuottamansa tutkimustiedon
Yhdyskuntatutkimus pyrkii säilyt-
tämään niin kauan kuin se suinkin
säilyy. Tietoarkiston tulo on vähen-
tänyt tätä taakkaa, kun merkittä-
vimmistä aineistoista suuri osa on

Mari Kleemola

Tietoa

suomalaisista

60 vuoden

kokemuksella

arkistossa turvassa. Ei tarvitse itse
huolehtia vanhojen aineistojen pi-
tämisestä ajan tasalla tallennus-
muotojen ja -välineiden kehittyes-
sä. Yhdyskuntatutkimus luovut-
taakin aineistot arkistoon yleensä
pian perusraporttien julkistuksen
jälkeen.

— Vähän tietenkin kaihertaa
luovuttaa tietoja, joita voi itsekin
vielä hyödyntää, mutta ei tämä ole
näyttänyt olevan itseltä mitenkään
pois, toteaa Kiljunen.

Monien muiden aineistontuot-
tajien tavoin hän hämmästelee, et-
tei arkistointia ole saatu Suomes-
sa ennen 1990-luvun loppua orga-
nisoitua.

— Aineiston kerääminen on
kallista puuhaa ja usein analyy-
seissä vain kaaputetaan vähän pin-
taa, kun tilaaja ei muuta tarvitse.
Jos jatkokäyttöä ei ole ollenkaan,
haaskataan sekä tietoa että rahaa
aika tavalla, Kiljunen summaa
arkistoinnin motiiveja.
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— Tilastotuotannon yksi merkittä-
vä tehtävä on toimia kansakunnan
muistina. Tärkeisiin tietoihin on voi-
tava palata uusista näkökulmista vie-
lä vuosikymmenten kuluttua, kiteyt-
tää kehittämispäällikkö Eero Tans-
kanen Tilastokeskuksen haastattelu-
ja tutkimuspalveluista.

Arkistointi on osa

tilastointia

Arkistointi onkin keskeinen osa
tilastoinnin prosessia. Tilastoaineis-
tot on dokumentoitava niin kat-
tavasti ja läpinäkyvästi, että toises-
sa ajassa ja tilanteessa aineistoihin
palaava käyttäjä voi ymmärtää esi-
merkiksi, mitä mikin käsite pitää si-
sällään ja mihin tarkoitukseen tieto
on alun perin kerätty. Pysyvästi säi-
lytetään muun muassa kaikkien
säännöllisesti tuotettavien tilastojen
ja määräaikaistutkimusten vuosi-
aineistot ja aineiston syntyyn ja
muokkaukseen liittyvät kuvauk-
set, ohjeet ja luokitukset.

Käytännön tilastontuotannosta
suuri osa perustuu kotimaisten tieto-
tarpeiden lisäksi kansainvälisiin vel-
voitteisiin. Jäsenyys Euroopan uni-
onissa ja kansainvälisissä järjestöis-
sä kuten OECD:ssä ja Yhdistyneis-
sä kansakunnissa on tuonut muka-
naan vaatimuksen tuottaa kansain-
välisesti vertailukelpoista tietoa eri
aihealueilta.

Tilastokeskuksen lisäksi virallis-
ta tilastoa tuottaa pari kymmentä
muuta valtion virastoa ja laitosta.
Suomen virallinen tilasto jakautuu
28 aihealueeseen, jotka kattavat

Yhdistyneiden kansakuntien kan-
sainvälisen tilastosarjan pääjaon
mukaiset ilmiöalueet: väestön, sosi-
aalitilastot, taloustilastot ja muut ti-
lastot.

    Tilastot

kansakunnan

            muistina

Helena Laaksonen

Tilastokeskuksen
tuottama ajankohtai-
nen yhteiskuntaa
koskeva tieto on
tiedotusvälineiden
kautta jokapäiväistä
leipäämme. Harva
tulee ajatelleeksi,
että Tilastokeskus
on myös suomalai-
nen superarkisto,
jonka tehtävänä on
säilyttää tuotta-
mansa viralliseen
tilastoon kuuluva
tieto pysyvästi.

tekemiseen ja sen mukanaan tuoma
yhteiskuntatutkimuksen uskottavuu-
den heikkeneminen.

— Menetelmä ei ole käyttökel-
poinen laajamittaisissa väestötutki-
muksissa, mutta uutisoinnissa nume-
ro kuin numero on täyttä tavaraa,
Tanskanen päivittelee. Edustavuu-
teen ja laatuun ei juuri kiinnitetä
huomiota.

Tilastokeskus tuottaa tilastojen
lisäksi runsaasti muuta aineistoa
akateemisen tutkimuksen tarpei-
siin. Tanskasen mukaan käytän-
nössä kaikki yliopistot ovat Tilas-
tokeskuksen asiakkaita.

— Hyvin suuri osa yliopistoista
on teettänyt meillä jonkin aineiston-
keruun. Toisaalta suurimmassa osas-
sa akateemista tutkimusta käytetään
lähteenä tilastoja.

Tilastokeskus tarjoaa tutkijoille
ja tutkimusryhmille monenlaisia
palvelupaketteja. Käytännössä pal-
velu voi esimerkiksi alkaa jo tieto-
tarpeen ja -sisällön suunnittelusta ja
jatkua aineistonkeruuna puhelin- tai
käyntihaastatteluilla, postikyselyillä
tai niiden yhdistelmillä. Aineisto
voidaan koota myös valmiista tieto-
varannoista. Tulokset toimitetaan
tiedostoina, taulukoina, tilastoraport-
teina tai analysoituina raportteina.
Survey-laboratorio voi esimerkiksi
testata kysymysten ja lomakkeiden
toimivuutta.

Tietoarkiston kanssa Tilastokes-
kus on tehnyt yhteistyötä muun mu-
assa International Social Survey
Programme -hankkeen Suomen ai-
neistojen tiedonkeruussa ja arkis-
toinnissa.

Kato ei uhkaa

virallista tilastoa

Tilastokeskus ei ole toistaiseksi tör-
männyt aineistonkeruussaan vastaa-
viin kasvavan kadon ongelmiin kuin
kaupallisten tutkimuslaitosten edusta-
jat, vaikka pieni trendi tähän suuntaan
on Tanskasen mukaan näkyvissä.

— Hyvä tilanne saattaa osittain
selittyä sillä, että keskitymme tie-
donkeruussa yhteiskuntaa kuvaavi-
en tietojen keruuseen emmekä tee
kaupallisia markkina- ja mielipide-
tutkimuksia. Paneelitutkimuksia lu-
kuun ottamatta haastattelemme sa-
maa henkilöä enintään kerran viides-
sä vuodessa, selostaa Tanskanen.

 Kasvavan kadon ongelmaa
enemmän Tanskasta huolettaa ny-
kyinen innostus Internet-kyselyiden

Eero Tanskanen Tilasto-
keskuksesta.
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Poliittiset

mielipidemittaukset
tuovat näkyvyyttä

Helena Laaksonen

— Joskus tuntuu, että tämä on lii-
ankin tunnettua. Välillä meiltä ky-
sellään, teemmekö muutakin, ker-
too Taloustutkimuksen tutkimus-
johtaja Hannu Ilkas. Ilkas arvioi
poliittisten mittausten tuovan 95
prosenttia yrityksen julkisesta nä-
kyvyydestä, vaikka ne ovat murto-
osa kaikesta yrityksen tuottamasta
tutkimuksesta.

Todellisuudessa Taloustutki-
mus tekee paljon tutkimusta teol-
lisuuden toimeksiannosta. Myös
kauppa ja muut palvelut sekä me-
dia ovat tärkeitä asiakasryhmiä.
Julkisen sektorin ja yhteiskunnal-
listen palvelututkimusten osuus on
kasvanut viimeisen kymmenen
vuoden aikana voimakkaimmin.

— Usein kyseessä on jonkin
ministeriön teettämä laaja selvitys,
jossa otos voi hyvinkin olla 5000–
10 000 henkilöä, Ilkas sanoo. Tuo-
reita esimerkkejä ovat sosiaali- ja
terveysministeriölle tehty suoma-
laisten rahapeliongelmia selvittä-
nyt tutkimus ja sisäasiainministe-
riön teettämä laaja Poliisin tur-
vallisuusbarometri, jota on tehty
vuodesta 1999.

Haastattelut tehdään tietokone-
avusteisesti. Taloustutkimuksella
on Helsingissä puhelinhaastattelu-
keskus, jossa parisataa haastatteli-
jaa työskentelee kahdessa vuoros-
sa. Myös käyntikyselyt tehdään
tietokoneavusteisesti. Haastatteli-
joita on eri puolilla maata runsaat
sata. Heistä 25 tekee kokopäivä-
työtä.

Arkistoinnin

tarve korostuu

Monien muiden kokeneiden aineis-
tokerääjien tavoin Ilkas tunnustau-
tuu tutkimusaineistojen arkistoin-
nin ja jatkokäytön kannattajaksi.
Hän sanoo jo kauan kaivanneensa
pysyväisluonteisempaa järjestel-
mää aineistojen säilyttämiseksi.

— Käy aina sääliksi aineistoja,
jotka jäävät kertakäyttöisiksi. Ai-
neistojen hyödyntäminen jää
yleensä pinnalliseksi, Ilkas toteaa.
Hänen mukaansa arkistoinnin tar-
ve on korostunut, kun julkisen sek-
torin teettämät tutkimukset ovat
alkaneet yleistyä.

Taloustutkimuksella on velvol-
lisuus säilyttää tutkimusaineistoja
vain kaksi vuotta.

— Käytännössä aineistojen pe-
rusdataa säilytetään kymmenenkin
vuotta. Vanhimmat talossa olevat
aineistot ovat parinkymmenen
vuoden takaa, mutta näiden arkis-
toinnissa ja jatkokäytössä tulevat
ongelmaksi moneen kertaan muut-
tuneet järjestelmät.

Ilkas arvelee, että monien van-
hojen aineistojen suhteen peli on
jo menetetty.

— Parasta olisi, jos arkistointi-
käytäntö kehittyisi rutiiniksi aina
uusien aineistojen keruun yhtey-
dessä.

Taloustutkimus Oy on vuonna
1971 perustettu perheyhtiö. Sen
omistaa kauppaneuvos Eero Lehti
perheineen. 1990-luvun alussa yri-
tys siirtyi kansainvälisille markki-
noille. Taloustutkimus toimii nyt
Suomen lisäksi Venäjällä, Baltias-
sa, Ruotsissa ja Saksassa. Suomes-
sa yhtiöllä on toimipaikat Helsin-
gin lisäksi Tampereella, Turussa ja
Oulussa.

Taloustutkimus Oy on tullut
tunnetuksi poliittisista

mielipidemittauksistaan, joita se
on tehnyt esimerkiksi Ylelle jo

vuodesta 1978 lähtien.
“Teemme toki paljon muutakin”,

kertoo tutkimusjohtaja Hannu Ilkas.

EU lisää

yhteiskunta-

tutkimusta

Tietoarkistoon on arkistoitu muun
muassa ulkoasiainministeriön teet-
tämiä Kehitysyhteistyötutkimuk-
sia. Euroopan unioniin liittyminen
on tuonut Ilkaksen mukaan lisää
yhteiskunnallisiksi luokiteltavia
toimeksiantoja.

— Taloustutkimus kerää aineis-
toja hyvin monilla erilaisilla me-
netelmillä: puhelinhaastatteluilla,
käyntikyselyillä, kirjekyselyillä,
katu- ja hallihaastatteluilla. Tutki-
musta tehdään myös kvalitatiivi-
silla menetelmillä, luettelee Ilkas.

— Myös Internet-pohjainen tie-
donkeruu on käytössä. Siinä ei tois-
taiseksi voida kuluttajatutkimuk-
sessa odottaa edustavia otoksia. Se
on käyttökelpoinen kysymyssarjo-
jen esitestaukseen ja mainostestauk-
seen sekä lehtien tilaajarekisterien
perusteella muodostettujen lukija-
paneelien tekemiseen.
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Tutkittavien informoinnilla var

aineistosi käyttömahdollisuudet

Tutkittavien

informoinnin

osa-alueet

Tutkittavilla on oikeus saada tietää
seuraavat asiat tehdessään päätöstä
tutkimukseen osallistumisesta.

1. Yhteystiedot
Tutkittaville täytyy antaa kirjallisesti
tieto siitä, mikä tai mitkä ovat tutki-
muksesta vastuussa olevat tahot ja
keneltä voi saada lisätietoja tutki-
muksesta. Tutkittavilla on oikeus tie-
tää myös tutkimuksen rahoittajat tai
ainakin päärahoittaja. Tämä tieto on
erityisen tärkeä, jos kyseessä on ul-
kopuolisella rahoituksella tehtävä
sopimustutkimus tai tilaustutkimus.

 2. Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tarkoitus ja yleisen ta-
son tavoitteet pitää esittää ymmär-
rettävästi. Tutkittavien motivoimi-
seksi on hyvä kertoa, millaista uutta
tietoa tutkimuksella tavoitellaan ja
miten saavutettavia tutkimustulok-
sia voidaan kenties tulevaisuudessa
hyödyntää. Tutkimuksen pääaiheet
on kerrottava, jotta tutkittavilla olisi
riittävät perusteet päättää osallis-
tumisestaan tutkimukseen. Tarkkaa
tutkimusasetelmaa ja hypoteeseja ei
tarvitse selostaa.

 3. Osallistumisen vapaaehtoisuus
Tutkittaville täytyy kertoa, että tut-
kimukseen osallistuminen on vapaa-
ehtoista. Lisäksi on syytä tarkentaa,
mitä osallistuminen tutkimukseen
käytännössä tarkoittaa. Tutkittavien
tulee saada tietää, onko kyseessä
kertaluonteinen aineistonkeruu,

edellyttääkö tutkimukseen osallistu-
minen tutkittavien aktiivista osallis-
tumista, millä tavoin ja paljonko tut-
kimukseen osallistuminen vie tutkit-
tavien aikaa.

4. Luottamuksella annettavien
tietojen suojaaminen
Tutkittaville täytyy kertoa, miten
heidän antamiensa tietojen luotta-
muksellisuus turvataan. Tutkittavi-
en yksityisyyden suojan takaamisek-
si onkin ensiarvoista luvata ja käy-
tännössä varmistaa, ettei heitä kos-
kevia tietoja raportoida siten, että
heidän henkilöllisyytensä voisi pal-
jastua. Yhtä olennaista on kertoa,
miten kauan tutkittavien suoria
tunnistetietoja säilytetään.

Suoria tunnistetietoja ovat hen-
kilötunnus, nimi, osoite ja puhelin-
numero. Suoran tunnistamisen mah-
dollistavat usein myös käsittele-
mättömät ääni-, video- ja kuvatallen-
teet. Henkilötietolain mukaan suo-
ria tunnistetietoja voi säilyttää vain
niin kauan kuin tutkimuksen käytän-
nön toteuttaminen sitä edellyttää,
ellei tutkittavien kanssa ole toisin
sovittu.

5. Tutkimusaineiston käyttö-
tarkoitus
Tutkimusaineiston käyttötarkoitus
on ilmaistava selkeästi. Käyttö-
tarkoituksessa kerrotaan, miten ai-
neistoa käsitellään ja muokataan
sekä mitkä ovat aineiston käyttö-
ehdot. Lisäksi siinä määritetään ai-
neiston käyttöaika.

Käyttötarkoitus täytyy määrittää
erityisen huolellisesti, mikäli tutki-
musaineistoa ei pystytä täysin ano-
nymisoimaan. Tästä näkökulmasta

Tutkittavien informointia ei
välttämättä suunnitella yhtä
huolellisesti. Tutkittavalle

annettavat tiedot tutkimuksesta ja
kerättävän aineiston käytöstä ovat
kuitenkin ratkaisevia. Ne määrittävät
tutkimusaineiston lopullisen kohta-
lon: voiko tutkija itse tai hänen kol-
legansa käyttää aineistoa tutkimuk-
sen päätyttyä, voiko aineiston ar-
kistoida vai onko aineisto hävitettävä
heti tutkimuksen tulosten oikeelli-
suuden tarkastamisen jälkeen.

Informoinnin

suunnittelu

Aina kun tutkimusaineistoa kerätään
tavalla tai toisella pyytämällä tieto-
ja suoraan tutkittavilta tai nauhoit-
tamalla tai videoimalla heidän puhet-
taan tai muuta toimintaansa, tutkitta-
ville tulee antaa perustiedot tutki-
muksesta ja tutkimusaineiston käy-
töstä. Annettavan informaation
suunnittelussa tulee ottaa huomioon
kolme asiaa:
• mahdollisuus tutkimusaineiston

järkevään hyödyntämiseen,
• vallitseva lainsäädäntö ja
• tutkittavien antamien tietojen

salassapito.

Osa tutkimusaineiston järkevää hyö-
dyntämistä on aineiston käyttömah-
dollisuuksien turvaaminen myös al-
kuperäisen tutkimushankkeen pää-
tyttyä. Henkilötietolaki on keskeinen
säädös, joka asettaa rajoituksia hen-
kilötietoja sisältävien aineistojen
käsittelylle ja säilyttämiselle. Tutki-
museettisesti yhtä tärkeitä ovat
tutkittaville aineiston keruun yhtey-
dessä annetut lupaukset.

Arja Kuula

Tutkijat ovat tottu-
neita keräämään
aineistoa mitä moni-
naisimmin tavoin
ryhtyessään selvittä-
mään tutkimusteh-
täväänsä. Oli sitten
kyseessä lomake-
kysely, suora haas-
tattelu, kirjoitus-
pyyntö tai luonnol-
listen tilanteiden
videointi, tutkimuk-
sen sisältö ja aineis-
tonkeruu suunnitel-
laan huolella.
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henkilötietolaki on verraten tiukka.
Jos aineistosta pystyy tunnistamaan
yksittäisiä tutkittavia, se pitää hävit-
tää heti alkuperäinen tutkimuksen
päätyttyä, ellei tutkittavien kanssa
ole toisin sovittu.

Voimassa oleva lainsäädäntö sal-
lii anonymisoidun tutkimusaineiston
jatkokäytön, vaikka sitä ei olisi
tutkittaville aineiston keruun yhtey-
dessä ilmaistu. Silti hyvä tieteellinen
käytäntö edellyttää tutkittaville an-
nettujen lupausten noudattamista.

6. Muut tiedonlähteet
Kun tutkittavilta suoraan kerättävien
tietojen lisäksi käytetään heitä kos-
kevia muita tiedonlähteitä, pitää sii-
hen saada lupa tutkittavilta.

Tutkittavien lupa tarvitaan, kun
halutaan yhdistää esimerkiksi tutkit-
tavien haastattelutiedot heitä koske-
vaan sosiaali- tai terveysviran-
omaisen asiakirja- tai rekisteriaineis-
toon. Näin yhdistetyn aineiston mah-
dolliset anonymisointi- ja suojaa-
mistavat sekä aineiston käyttötarkoi-
tus tulee antaa tutkittaville tiedoksi
kirjallisesti. Tietojen kerääminen
edellyttää lisäksi tutkittavien alle-
kirjoittamaa kirjallista tutkimus-
suostumusta.

Tietoarkiston www-sivuilla on
tarkempia ohjeita tutkittaville annet-
tavan informaation suunnitteluun.
Sivuilla voi tutustua myös eri-
tyyppisten aineistojen keruuseen
suunniteltuihin informointitekstien
ja tutkimussuostumusten malleihin:
http://www.fsd.uta.fi/tietolipasto/
keruuohjeet.html.

Vaihtoehtona

otanta verottajan

rekisteristä

Toisinaan aineiston keruus-
sa pitää keksiä tavanomai-
sesta poikkeavia ratkaisuja

jo otannan hankintavaiheessa. Jos
poiminnan haluaa esimerkiksi suo-
rittaa jollakin muulla perusteella
kuin henkilön nimellä, iällä, suku-
puolella, äidinkielellä, osoitteella,
kotikunnalla, ammatilla, sosioeko-
nomisella asemalla tai rakennuksen
tiedoilla, Väestörekisterikeskuksen
väestötietojärjestelmästä ei ole saa-
tavissa täsmäratkaisua. Muiden pal-
veluntarjoajien apu taas voi ylittää
projektin aineistonhankinnan mää-
rärahan roimasti, jollei asiaan ole
osattu varautua jo rahoitusta haet-
taessa.

Yksi esimerkki tavanomaises-
ta poikkeavasta otannan lähteestä
on Tampereen yliopiston sosiolo-
gian ja sosiaalipsykologian laitok-
sella kerätty Tietoyhteiskunta,
tietotyö ja ammattirakenteen muu-
tos 2000 -aineisto, joka löytyy
tietoarkiston aineistoluettelosta
numerolla FSD1177. Aineiston
otannan hankkimisessa oli kään-
nyttävä verottajan puoleen.

Helena Laaksonen

Ei halpaa eikä

yksinkertaista…

— Kun ilmeni, että Väestörekisteri-
keskus ei pystynyt tuottamaan tar-
peisiimme sopivaa otosta ja Tilas-
tokeskuksen palvelu olisi tullut lii-
an kalliiksi, päätimme kokeilla Ve-
rohallituksen tietopalvelua. Onnek-
semme verohallinnon rekisteritie-
tojen luovuttaminen tutkimustar-
koituksia varten oli mahdollista,
kertoo tutkija Pasi Pyöriä.

Tämäkään ratkaisu ei Pyöriän
mukaan ollut sen paremmin halpa
kuin yksinkertainenkaan.

— Verohallituksen tietopalve-
lussa jouduttiin muun muassa koo-
daamaan täysin uusi ohjelma edus-
tavan otoksen poimimiseksi. Otos
maksoi noin 30 000 markkaa ja
aineiston hankinta kokonaisuudes-
saan noin 90 000 markkaa, vaikka
todella paljon rutiinityötä tehtiin
tutkijavoimin.

Aineiston kerännyt Tietoyhteis-
kunta, tietotyö ja uudet yhteiskun-

nalliset jaot -projekti halusi kyse-
lyn kohdejoukoksi pelkästään palk-
katyöntekijöitä, ei kaikkia 18 – 65-
vuotiaita suomalaisia. Väestötieto-
järjestelmästä poimintaa ei olisi
voinut tehdä luotettavasti, koska
järjestelmä oli ammattinimikkeiden
osalta puutteellinen. Lisäksi järjes-
telmässä käytettyjen luokitusperus-
teiden vuoksi mukaan olisi tullut
myös eläkeläisiä.

… mutta toimii

Verottajan rekisterissä rajaaminen
onnistui. Vastaajiksi valittiin vuo-
den 1998 verotustietojen mukaan
3208 palkansaajaa systemaattisel-
la tasavälisellä satunnaisotannalla.
Havaintoyksiköt poimittiin posti-
numeroalueittain erikseen jokaisel-
ta vanhan läänijaon kattavalta alu-
eelta. Poimintaväli suhteutettiin
läänien asukastiheyden mukaan
vastaamaan perusjoukon alueellis-
ta jakaumaa. Otoskriteereiksi mää-
riteltiin suomenkielisyys, 18 – 65
vuoden ikä ja vähintään 60 000
markan bruttovuositulot päätoi-
mesta. Alhaisella tulorajalla halut-
tiin saada otokseen mukaan myös
osa-aikatyössä ja niin sanotuissa
epätyypillisissä työsuhteissa toimi-
vat, mutta sulkea pois opiskelijat.

Pasi Pyöriä kertoo tutkimuksen
aineistonkeruusta laveammin te-
oksessa Tietotyö ja työelämän
muutos (Blom, Melin & Pyöriä
2001) ja Hyvinvointikatsauksen
surveypäiväkirjassa otsikolla Sur-
veytutkijan ensikokemuksia kenttä-
työstä (Pyöriä 2001). Kertomus on
suositeltavaa luettavaa kaikille ai-
neistonkeruuta suunnitteleville.

Viitteet:
Blom, Raimo, Melin, Harri & Pyöriä, Pasi (2001) Tietotyö ja
työelämän muutos. Palkkatyön arki tietoyhteiskunnassa. Helsinki:
Gaudeamus, Hanki ja jää.
Pyöriä, Pasi (2001) Surveytutkijan ensikokemuksia kenttätyöstä.
Hyvintivointikatsaus 2: 63 – 65.
Tietoyhteiskunta, tietotyö ja ammattirakenteen muutos 2000
[elektroninen aineisto]. Melin, Harri & Blom, Raimo & Pyöriä, Pasi
[tekijät]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja],
2002.
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Helena Laaksonen

A ineistonkeruuta suunnitel-
taessa päänvaivaa eivät
tuota pelkästään tutkimuk-

sen sisällölliset kysymykset. Sisäl-
töä ja keruutapaa pohdittaessa on
yleensä pakko laskeskella myös ra-
hoituksen riittävyyttä. Kun kirje-
kyselyn teettäminen yliopiston ul-
kopuolisella tutkimuslaitoksella voi
hyvinkin maksaa yli 20 000 euroa
ja työvoimaa vaativilla haastattelu-
menetelmillä vielä huomattavasti
enemmän, ei tutkimusprojektin
käytettävissä oleva rahoitus usein
riitä palvelun ostoon. Moni päätyy
hankkimaan pelkän otannan ja jät-
tää loput projektin tutkijoiden ja
tutkimusapulaisten tehtäväksi.

 Tällöin käännytään usein
Väestörekisterikeskuksen puoleen.
Sen verkkosivuilla, http://www.
vaestorekisterikeskus.fi/, on perus-
tiedot palveluista ja poiminnan
perusteista. Tietoarkisto-lehti esitti
lukijoidensa puolesta muutaman
lisäkysymyksen, joihin Väestö-
rekisterikeskuksesta vastasi pal-
velupäällikkö Anu Aakula.

Mitä maksaa esimerkiksi 2500
henkilön otos, 15 – 75-vuotiaasta
väestöstä?

— Hinta muodostuu 200 euron
toimitusmaksusta ja yksikkömak-
susta, joka on 0,067 euroa per yk-
sikkö. Minimiveloitusmaksu otan-
ta- ja poimintapalvelussa on 500
euroa. Hinta sisältää toimituksen

Kannattaisiko

teettää poiminta

väestörekisteristä?
Miten monta yhteiskuntatieteel-
liseen akateemiseen tutkimuk-
seen liittyvää otantaa teiltä vuo-
sittain tilataan?

— Eri yliopistot ja tutkimuslai-
tokset tilaavat otantoja ja poi-
mintoja vuosittain noin sata.

Millaista otantaa tyypillisimmin
pyydetään?

— Tieteellistä tutkimusta var-
ten tehtävät otannat ja poiminnat
vaihtelevat paljon, ja on vaikea
esittää mitään tyypillistä toimitus-
ta. Poimintaperusteenahan voidaan
käyttää henkilön, kiinteistön tai
rakennuksen tietoja.

Kun joku suunnittelee otannan
teettämistä, mitä hänen pitäisi ot-
taa huomioon ennen yhteydenot-
toa teihin?

— Kannattaa tutustua esimer-
kiksi Väestörekisterikeskuksen
www-sivujen kautta väestötieto-
järjestelmän tietosisältöön ja eri
palveluihimme. Väestörekisteri-
keskuksen Palvelutuotteet-yksikön
henkilökunta auttaa myös haku-
prosessin eri vaiheissa. Aina kan-
nattaa kysyä, jos jokin asia on epä-
selvä.

Mitenkäs sitten käytännössä ede-
tään?

— Laadimme hakemuksen pe-
rusteella tietoluvan, jossa on ku-
vattu muun muassa poimintaehdot

levykkeellä tai CD-ROMilla ja esi-
merkiksi tarratulosteista veloite-
taan erikseen.

Mitkä seikat vaikuttavat eniten
hinnan määräytymiseen, poi-
mintaperusteiden määrä, laatu
vai otoksen koko?

— Hintaan vaikuttaa sekä
poimintaperusteiden määrä, laatu
että otoksen koko. Edellä maini-
tut maksut sisältävät yhden poi-
minnan, mutta jos esimerkiksi poi-
mittavia ikäluokkia on monta, ne
lisäävät työmäärää ja samalla
myös kustannuksia. Yleisesti voi-
si sanoa, että poimintaperusteiden
määrä vaikuttaa kustannuksiin no-
peimmin, sillä mahdolliset ylimää-
räiset työkustannukset veloitetaan
erikseen. Yksikkömaksut ovat
melko pienet, eivätkä kasvata hin-
taa otoksien ollessa parin tuhannen
luokkaa.

Väestörekisterikeskuksen verk-
kosivuilla olevien ohjeiden mu-
kaan tiedot saa valinnan mukaan
joko tarroina, lipukkeina tai
tulostettuna suoraan lähetettä-
vään materiaaliin. Tällä valin-
nallakin ilmeisesti on vaikutuk-
sensa palvelun hintaan?

— Tarratulostuksesta veloi-
tamme 85 euroa sekä 0,05 euroa
tarralta.

ja tietosisältö. Hakija sitoutuu
tietoluvan maksuihin ja ehtoihin
allekirjoittamalla sen liitteenä ole-
van tilaus- ja sitoumuslomakkeen.
Tämän jälkeen tekninen yhteistyö-
kumppanimme tuottaa ja toimittaa
otanta- ja poimintapalvelun.

Miten kauan tilauksen lähettämi-
sestä vie keskimäärin aikaa, en-
nen kuin vaikkapa kirjekuoret
nimillä ja osoitteilla varustettui-
na ovat tilaajalla?

— Yksinkertaiset otannat ja
poiminnat toimitetaan asiakkaalle
kolmessa viikossa siitä, kun toimi-
tuksen kannalta riittävät tiedot ovat
saapuneet asiakkaalta Väestöre-
kisterikeskukseen. Mahdollisuuk-
sien mukaan toimitusaika voidaan
myös alittaa, mutta monimutkai-
semmissa toimituksissa kannattaa
varautua tätä pidempään toimitus-
aikaan.

Voiko kansalainen estää tietojen-
sa luovuttamisen väestörekiste-
ristä tutkimustarkoituksiin?

— Varsinaista tietojenluovutus-
kieltoa tutkimuskäyttöön ei ole.
Yksittäisissä otannoissa ja poimin-
noissa tietojen luovutuspäätös teh-
dään aina tapauskohtaisesti ja tie-
tojen luovuttamiselle tulee olla pe-
rusteet. Hakija sitoutuu myös aina
noudattamaan henkilötietolain
(523/1999) säännöksiä ja huoleh-
timaan tietojen suojauksesta.
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Hannele Keckman-Koivuniemi

Suomalaisten suku-
puolielämän arvoja ja
tapoja laajasti kuvaa-
vat seksiaineistot
vuosilta 1971 ja 1992
on arkistoitu Yhteis-
kuntatieteelliseen
tietoarkistoon. Vertai-
luaineistoiksi sopivat
Pietarin ja Viron
seksitutkimukset
1996 ja 2000. Aineis-
tojen avulla voi tutkia
suomalaisten suku-
puolielämän muutok-
sia ja tehdä maiden-
välisiä vertailuja.

Seksiaineistoja Suomesta,

Virosta ja Pietarista

Kaj Sievers, Osmo Kos-
kelainen ja Kimmo Lep-
po keräsivät vuonna 1971

ensimmäisen valtakunnallisesti edus-
tavan tutkimusaineiston aikuisten
sukupuolielämästä. Tutkimuksen
menetelmällisenä esikuvana oli
Hans Zetterbergin Ruotsissa
vuonna 1967 tekemä kysely aikuis-
ten seksuaalisesta käyttäytymises-
tä. Ruotsalainen tutkimus oli en-
simmäinen tämän tutkimusalueen
yleistämiskelpoinen tutkimus maa-
ilmassa, suomalainen tutkimus oli
toinen.

Terveys, elintavat

ja ihmissuhteet

Terveyttä, elintapoja ja ihmissuhteita
tarkastelevan suomalaisen tutkimuk-
sen 2492 hengen otos poimittiin
tasavälisenä otantana väestö-
rekisterin 18–54-vuotiaista henki-
löistä. Aineisto kerättiin kahdella
lomakkeella. Ensimmäisen avulla
kätilöt ja terveyssisaret haastatteli-
vat ihmisiä. Toinen lomake sisälsi
arkaluontoisia kysymyksiä. Sen vas-
taajat täyttivät itse haastattelijan läs-
näollessa, mutta hänen näkemättään.
Analyysikelpoisia vastauksia saatiin
2152.

Tutkimuksessa kartoitettiin vas-
taajien viimeaikaisia sairauksia ja
erilaisia oireita, tupakointia, alkoho-
lin käyttöä ja sukupuoliasioita kos-
kevia mielipiteitä. Asenneväittämät
koskivat muun muassa vapaata mo-
raalia, sukupuoliyhteyden oikeutusta

ilman rakkautta, naisen oikeutta teh-
dä aloite, homoseksuaalista käyttäy-
tymistä, miesten moni- ja naisten
yksiavioisuutta, tilapäisten sukupuo-
lisuhteiden tyydyttävyyttä, tilapäis-
ten syrjähyppyjen hyväksyntää, por-
nografian ostamista, lasten synnyt-
tämisen kannattavuutta ja nuorten
sukupuolikäyttäytymistä.

Vastaajien parisuhteet nousivat
tutkimuksen keskiöön. Kysymyksiä
esitettiin rakkaudesta ja rakastu-
misesta, ensisuudelman ajankohdas-
ta, seurustelusuhteista, avioliitosta ja
sen onnellisuudesta sekä sukupuoli-
elämästä. Vastaajilta tiedusteltiin
yhdyntöjen ajankohdista, aloitteen-
tekijöistä, asennoista ja sukupuoli-
kumppaneista. Lisäksi kysyttiin
muun muassa itsetyydytyksestä, por-
nografisen kirjallisuuden lukemises-

ta, naisten orgasmeista ja miesten
impotenssista.

Taustamuuttujina olivat muun
muassa asuinlääni, kuntamuoto, su-
kupuoli, äidinkieli, koulutus, siviili-
sääty, lasten lukumäärä, työmarkki-
na-asema, yhteiskuntaluokka, johon
vastaaja katsoi kuuluvansa, perheen
tulot, kuuluminen kirkkoon, puoli-
son ikä ja puolison koulutus.

Vuoden 1971 seksitutkimuksen
yhteydessä tehtiin erillistutkimus
hedelmällisyydestä ja perhesuunnit-
telusta. Otoksessa oli tämän seu-
rauksena kaksinkertainen määrä
hedelmällisyysikäisiä (18–44-vuoti-
aita) naisia samanikäisiin miehiin
verrattuna. Aineisto sisältää paino-
muuttujan, joka korjaa sukupuoli-
vinouman.

☞
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Ihmissuhteet,

seksuaaliset

asenteet ja

elämäntyylit

Pari vuosikymmentä myöhem-
min kerättiin uusi aineisto osana
FINSEX*-tutkimushanketta, jota
johtivat Elina Haavio-Mannila ja
Osmo Kontula. Tutkimuksen otos
(3049) poimittiin satunnaisotannal-
la väestörekisterin 18–74-vuotiaas-
ta väestöstä. Aineisto kerättiin jäl-
leen kaksivaiheisena. Nyt Tilasto-
keskuksen haastattelijat tekivät haas-
tattelut. Haastattelu saatiin 2250 ja
kyselylomake 2196 henkilöltä.

Vuoden 1992 valtakunnallisesti
edustavassa tutkimuksessa ihmis-
suhteista, seksuaalisista asenteista ja
elämäntyyleistä kolmannes kysy-
myksistä oli vertailun vuoksi täsmäl-
leen samoja kuin vuonna 1971. Näi-
den ohella tutkimuksessa oli uusia
sukupuolielämään liittyviä kysy-
myksiä ja teemoja, kuten yksin-
elävien sukupuolielämä, suhteet ul-
komaalaisiin ja työtovereihin, sek-
suaaliset lähentelyt, ahdistelut, sek-
suaaliset vähemmistöt, sairauksien
ja hoitojen vaikutus sukupuolielä-
mään ja aikuisväestön saama sek-

suaalineuvonta terveydenhuollossa.
Aiempaa laajemmin tutkittiin myös
sukupuoliasioihin ja niitä koskevaan
lainsäädäntöön liittyviä mielipiteitä,
seksuaalisia ongelmia, sukupuoli-
tauteja, uskottomuutta ja maksettua
seksiä.

Sosiaalinen

muutos ja

kulttuurinen

viive Venäjällä

Pietarin aineisto vuodelta 1996 on
osa Suomen Akatemian rahoittamaa
Sosiaalinen muutos ja kulttuurinen
viive -hanketta. Elina Haavio-Man-
nila johti tätä Helsingin yliopiston
sosiologian ja sosiaalipolitiikan lai-
tosten hanketta. Paikallinen Gallup
poimi Pietarin äänioikeusrekisteristä
3500 hengen edustavan otoksen, jos-
ta 2078 haastateltiin.

Aineisto kerättiin laajalla lomak-
keella. Haastattelijat esittivät suulli-
sesti lomakkeen alkuosan yleiset
kysymykset, seksuaalielämää kos-
kevan osion vastaaja täytti itse lo-
makkeelle. Vuoden 1992 suomalai-
sen seksitutkimuksen kanssa pääosin
samoja kysymyksiä sisältävän per-
he- ja sukupuolielämäosion ohella

tutkimuksessa kartoitettiin demogra-
fisia taustatietoja, koulutusta, am-
mattia, työyhteisöä, taloudellista ase-
maa, sosiaalisia verkostoja, yhteis-
kunnallista toimintaa, elämäntyyliä,
terveyttä ja kulutusta.

Sukupuolten

suhteet Virossa

Elina Haavio-Mannilan Virossa
vuonna 2000 teettämän tutkimuksen
tarkoituksena oli selvittää maan
virolais- ja venäläisväestön seksu-
aalitapojen erilaisuuksia ja sitä, mil-
laisia ne ovat verrattuina suomalais-
ten ja pietarilaisten seksitapoihin.
Tutkimuslaitos Emor keräsi Omni-
bus-tutkimuksina 2000 Virossa asu-
vaa 18–74-vuotiasta edustavan ai-
neiston. Haastattelija vei kyselylo-
makkeen otokseen kuuluvalle, joka
postitti lomakkeen tutkimuslaitok-
seen. Vastauksia saatiin 1031 hen-
kilöltä.

Lomake oli suomalaisia lomak-
keita lyhyempi ja siihen pyrittiin
sisällyttämään mahdollisimman
monta Pietarissa aiheesta esitettyä
kysymystä.

Tietoarkistoon luovutetut seksi-
aineistot on julkaistu FSD:n www-
aineistoluettelossa. Kunkin aineiston

kuvailusivulla voi tutustua muun
muassa PDF-muotoisiin koodikir-
joihin, jotka sisältävät aineiston
sisällönkuvauksen, muuttujien suo-
rat jakaumat ja kyselylomakkeet.
Aineistojen numerot ja nimet ovat:
FSD1242 Suomalainen seksi 1971,
FSD1243 Suomalainen seksi 1992,
FSD1244 Viron seksitutkimus 2000
ja FSD1245 Pietarin seksitutkimus
1996.

Koodikirjoja ja erillisiä kysely-
lomakkeita, voi vapaasti selata ja
tulostaa. Tietoarkisto luovuttaa ai-
neistoja maksutta tieteelliseen tutki-
mus- ja opetuskäyttöön.

Lisätietoa aineistojen tilaamises-
ta: http://www.fsd.uta.fi/tilaus.html
tai fsd@uta.fi.

*) Hankkeen tavoitteena on ollut
tutkia seksuaalielämään liittyvissä
arvoissa ja tavoissa tapahtuneita
muutoksia 1970-luvun jälkeisessä
Suomessa. Pääasiallisena
rahoittajana oli aluksi Suomen
Akatemian yh-teiskuntatieteellinen
toimikunta. Hankkeeseen kuuluvat
haastattelu- ja kyselyaineistojen
lisäksi lehdistötutkimus ja vuonna
1992 kirjoituskilpailuna kerätyt
seksuaaliset omaelämäkerrat.
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Suomalainen nainen ja mies
-teoksesta (1968) saatu pa-
laute herätti Elina Haavio-

Mannilan kiinnostuksen suoma-
laisten sukupuolielämän tutkimi-
seen.

— Antti Eskola kommentoi
teostani sanomalla, että siinä nu-
keilla on vaatteet päällä. Eli sek-
suaalielämää ei ollut huomioitu.

Nyt 30 vuotta myöhemmin
Helsingin yliopiston sosiologian
emeritaprofessori ja tutkija Elina
Haavio-Mannila on luovuttanut
seksiaineistoja tietoarkistoon.
Haavio-Mannilan tutkimusten pu-
naisena lankana on ollut arkipäi-
vän ilmiöiden ja epävirallisempien
ihmissuhteiden tutkiminen. Seksu-
aalisuuden lisäksi hän on tutkinut
muun muassa kylätappeluita, ter-
veydenhuoltoa, juomatapoja, siir-
tolaisuutta, sukupuolirooleja, nais-
ten yhteiskunnallista asemaa, per-
hettä, sukupuolista häirintää ja työ-
paikan rakkaussuhteita.

Haavio-Mannila osallistui jo
vuoden 1971 seksitutkimushank-
keeseen testaamalla sen kysymyk-
siä oman kansainvälisen per-
hetutkimuksensa yhteydessä. Raija
Snickerin kanssa tehdyssä Päivä-
tanssit-tutkimuksessa (1980) oli
myös joitakin sukupuolielämää
koskevia kysymyksiä.

Elina Haavio-Mannila

riisui nuket
— Riitta Jallinojan sekä Harriet

Strandellin kanssa tehdyn Perhe,
työ ja tunteet -teoksen (1984)
seksikysymykset kiinnostivat ko-
vasti kaikkia, muistelee Haavio-
Mannila.

Aids-ongelma

vauhditti

Keskustelu seksuaaliasioista vil-
kastui 1980-luvun puolivälissä HI-
viruksen ja aids-ongelman noustua
näkyvästi esille.

— Mielestäni Suomeen oli saa-
tava uusi seksuaalitapatutkimus.
Saimmekin Osmo Kontulan kans-
sa Suomen Akatemialta rahoitusta
vuoden 1992 tutkimusta varten.

Euroopassa oli käynnissä 1990-
luvulla EU:n rahoituksella koor-
dinoitu tutkimushanke, jonka tar-
koituksena oli koota yhteen tieto-
ja maanosassa tekeillä olevista
seksuaalikäyttäytymiseen liittyvis-
tä valtakunnallisista kyselytutki-
muksista. Haavio-Mannilan ja
Kontulan johtama FINSEX-hanke
liittyi eurooppalaiseen yhteistyö-
hön. Se oli kimmokkeena vuoden
1999 suomalaisten sukupuolielä-
mää tarkastelevien seurantatie-
tojen keräämiselle. Kansainvälisen
yhteistyön nimissä ja vertailun
mahdollistamiseksi aineistot kerät-
tiin myös Pietarista ja Virosta.

Evaluointi-

tehtävät

kutsuvat

— Viime aikoina olemme kirjoit-
taneet Osmo Kontulan kanssa tut-
kimuksiimme liittyviä alajuttuja
muun muassa masturbaatiosta.
Kustantamossa on parhaillaan eng-
lanninkielinen versio Seksin tren-
dit meillä ja naapureissa -kir-
jastamme sekä vironkielinen teos
Viron seksitutkimuksesta. Lisäksi
olen toiminut erilaisissa eva-
luointitehtävissä Ruotsin sosiolo-
geille, luettelee Haavio-Mannila.

Viidestä

kysymyksestä

saa jo hyvän

tutkimuksen

— 1970 – 2000-luvuilla kerätyissä
seksiaineistoissa riittää meille ana-
lysoitavaa vaikka loppuiäksi. Ai-
neistoista löytyy paljon vielä tut-
kimatonta materiaalia myös muil-
le tutkijoille. Jo tutkittujakin asi-
oita voi tarkastella aina uudesta nä-
kökulmasta. Toisaalta esimerkiksi
suomalaisten sukupuolitaudit ovat
jääneet meidän analyyseissämme
vähälle huomiolle. Hyvän tutki-
muksen voi saada aikaan jo viides-
tä kysymyksestä, muistuttaa
Haavio-Mannila.

Viitteet:

Haavio-Mannila, Elina (1968)
Suomalainen nainen ja mies:
asema ja muuttuvat roolit.
Helsinki: WSOY.

Haavio-Mannila, Elina &
Jallinoja, Riitta & Strandell,
Harriet (1984) Perhe, työ ja
tunteet : ristiriitoja ja ratkaisuja.
Helsinki: WSOY.

Haavio-Mannila, Elina &
Kontula, Osmo (2001) Seksin
trendit meillä ja naapureissa.
Helsinki: WSOY.

Haavio-Mannila, Elina & Snicker,
Raija (1980) Päivätanssit. Porvoo:
WSOY.

Sievers, Kai & Koskelainen,
Osmo & Leppo, Kimmo (1974).
Suomalaisten sukupuolielämä.
Porvoo: WSOY.

Suomalainen seksi: tietoa
suomalaisten sukupuolielämän
muutoksesta (1993) Toim. Osmo
Kontula & Elina Haavio-Mannila.
Juva: WSOY.

Zetterberg, Hans L. (1970)
Sukupuolinen käyttäytyminen
Ruotsissa: Ruotsin valtion
teettämä tutkimus. Suom. Valpola,
Aarne. Helsinki : Tammi. (ruots.
alkuteos Sex i Sverige 1969)
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Suomi on mukana
useissa kansainväli-
sissä tutkimus-
hankkeissa, joissa
on kerätty perhe-
tutkijoiden käyttöön
soveltuvia aineistoja.
Tietoarkistoon on
saatu tänä vuonna
muun muassa ISSP
2002: perhe ja muut-
tuvat sukupuoliroolit
III: Suomen aineisto
ja European Values
Study 1999/2000
(EVS). ISSP 2002 –
kyselyn kansainväli-
nen aineisto tulee
jatkokäyttäjien saata-
ville ensi vuonna.
Myös European
Values Studysta on
saatavana Suomen
aineisto.

Kummassakin tutkimuk-
sessa on selvitetty eri ta-
voin käsityksiä esimer-

kiksi lasten hankkimisen tärkeydes-
tä, äitien työssäkäynnistä ja sen vai-
kutuksesta lasten hyvinvointiin ja
onnellisuuteen. Tutkimuksissa on
esitetty myös muutamia samanlai-
sia tai lähes samanlaisia kysymyk-
siä. ISSP 2002 keskittyy selvästi
enemmän työnjakoon perheessä ja
ansiotyön ja perhe-elämän yhdistä-
miseen. EVS 1999/2000 taas tutkii
ihmisten eri elämänalueita koske-
via arvoja.

Nostan tässä esiin kummasta-
kin tutkimuksesta vain joitakin tee-
moja. Aineistojen tarkempiin ku-
vailuihin voi tutustua FSD:n
www-sivuilla. ISSP 2002 –aineis-
tosta on julkaistu kuvailun yhtey-
dessä koodikirja ja kyselylomak-
keet, joiden avulla saa tarkan ku-
van aineiston sisällöstä. European
Values Study 1999/2000 -tutki-
muksen sisältöön voi tutustua suo-
menkielisen lomakkeen avulla.

Mitä kotona

pitäisi oppia?

EVS 1999/2000 -aineistossa on
muun muassa lukuisia lasten kasva-
tusta koskevia muuttujia. Vastaajilta
on kysytty, onko lasten tärkeää op-
pia kotonaan esimerkiksi itsenäi-
syyttä, työteliäisyyttä, vastuuntuntoa,
mielikuvitusta tai epäitsekkyyttä.

Lisäksi aineistossa on monia
muuttujia, joissa käsitellään onnis-
tuneen avioliiton aineksia tai avio-
liiton ja perheen merkitystä yleen-
sä. Mukana olevissa yli 30 maas-
sa on selviä eroja esimerkiksi sii-
nä, pidetäänkö lapsia tärkeinä
avioliiton onnistumiselle vai ei.
Kaksi ääripäätä ovat Tanska ja Un-
kari. Tanskassa yli 30 prosenttia
vastaajista ei pidä lapsia kovin tär-
keinä, Unkarissa samaa mieltä on
vain pari prosenttia vastanneista.

Kuka pesee

pyykin…

ISSP 2002: perhe ja muuttuvat su-
kupuoliroolit III –tutkimus sisältää
useita puolisoiden työnjakoa kos-
kevia kysymyksiä. Pariskunnilta
kysyttiin muun muassa kuka hei-
dän taloudessaan huolehtii pyykin-
pesusta, kuka pienistä korjaustöis-
tä, sairastuneista perheenjäsenistä
tai ruoan laittamisesta.

 Kotitöiden jakoa tutkittiin
myös kysymällä, miten paljon vas-
taaja itse ja miten paljon hänen
puolisonsa käyttää aikaa kotitöihin
viikossa. Lisäksi pyydettiin arvio-
ta kotitöiden jakautumisen oikeu-
denmukaisuudesta.

Vertailussa naisten ja miesten
käsitykset heidän itsensä kotitöihin
käyttämästä ajasta ja puolison
käyttämästä ajasta sekä työnjaon
oikeudenmukaisuudesta eivät ole

Helena Laaksonen

ISSP 2002: perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III: 

European Values Study 1999/2000

Meidän ja muiden k

kasvatuksesta ja työ
täysin ristiriidattomia. Muut taus-
tamuuttujat ja niiden yhdistelmät
tuovat esiin eroja vastauksissa
vaikkapa iän tai asuinpaikan mu-
kaan. Myös esimerkiksi perheen-
jäsenten lukumäärän ja työmark-
kina-aseman voi olettaa vaikutta-
van työnjakoon perheessä.

… kuka lapset

kasvattaa?

Avio- tai avoliitossa kyselyn teko-
hetkellä asuneilta henkilöiltä tie-
dusteltiin kuka heidän perheessään
päättää tai päätti aikoinaan lasten
kasvatuksesta. Vertailin miesten ja
naisten vastauksia tähän kysymyk-
seen. Jätin ulkopuolelle ne, jotka
olivat valinneet vastausvaihto-
ehdon ”5 joku muu” tai ”6 kysy-
mys ei koske minua tai meitä”.

Ristiintaulukointini perusteella
kasvatuksesta päättävät tai päätti-
vät useimmissa tapauksissa mo-
lemmat puolisot yhdessä. Vertai-
lussa mukana olleista miehistä 60
prosenttia valitsi tämän vaihtoeh-
don ja naisistakin yli puolet. To-
sin noin neljännes naisista arvioi
olleensa tai olevansa päävastuussa
kasvatuspäätöksistä, miehistä vain
prosentti.

Viime aikoina samasta aihees-
ta on keskusteltu muun muassa
Maarit Alasuutarin (2003) väitös-
kirjan pohjalta. Tiedotusvälineis-
sä Alasuutarin väitöskirjan otsikon
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Suomen aineisto

äsityksiä perheestä,

njaosta

kysymykseen ”kuka lasta kasvat-
taa?” vastattiin: ”äiti”.

Todellisuudessa sekä Ala-
suutarin diskurssianalyyttisestä
väitöskirjasta että kvantitatiivisista
perhetutkimuksista välittyy asias-
ta edellä esitettyjä näkemyksiä
monisyisempi kuva. ISSP 2002 –
aineiston muuttujista kannattaa tar-
kastella esimerkiksi niitä, jotka
koskevat vastaajan tai puolison
työskentelyä kodin ulkopuolella
eri elämänvaiheissa.

Muista tietoarkistosta saata-
vista aineistoista saa vielä enem-

män aineksia kysymyksen selvit-
telyyn. Esimerkiksi Väestöliiton
Perhebarometrit ovat ehtineet kä-
sitellä kasvatusta useista näkökul-
mista (ks. Laaksonen, 2003).

Vertailun

mahdollisuudet

Koska Suomi on ollut ISSP-hank-
keessa mukana vasta vuodesta
2000 lähtien, Suomen aineiston tu-
loksia ei voi verrata hankkeen ai-
empiin samaa teemaa koskeviin

Viitteet:
Alasuutari, Maarit (2003)
Kuka lasta kasvattaa?
Vanhemmuuden ja yhteis-
kunnallisen kasvatuksen
suhde vanhempien puhees-
sa. Helsinki: Gaudeamus.

Laaksonen, Helena (2003)
Väestöliiton perhebarometrit
– syväluotausta suomalai-
seen perheeseen. Janus 11
(2), 128-132.

Kuvion arvosarjat:
1= enimmäkseen minä,
2= enimmäkseen puolisoni,
3= joskus minä, joskus
puolisoni,
4= päätämme/päätimme
yhdessä.

kyselyihin. Ne ovat vuosilta 1988
ja 1994. World Values Survey ja
European Values Study -tutkimuk-
sissa Suomi sen sijaan on ollut mu-
kana alusta lähtien. Kyselyt on ke-
rätty neljässä aallossa, joista ensim-
mäinen on 1980-luvun alusta. Ver-
tailumahdollisuuksien selvittämi-
seksi kannattaa tutustua World
Values Survey -sarjan aineiston-
kuvailuihin FSD:n www-sivuilla,
http://www.fsd.uta.fi/aineistot.html.

Kuvion tiedot on saatu
ristiintaulukoimalla muut-
tuja k28 (Kuka yleensä
päättää / päätti lasten kas-
vatuksesta?) sukupuolen
kanssa. Vertailussa eivät
ole mukana ne, jotka olivat
valinneet vastausvaihto-
ehdon "5 joku muu" tai "6
kysymys ei koske minua
tai meitä".
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Tietoarkistossa on useita aineisto-
sarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jot-
ka soveltuvat lapsuuden ja perheen
tutkijoiden käyttöön. Väestöliiton
perhebarometrit ovat saatavissa
vuoden 2001 aineistoon asti. Lu-
kuisissa Eurobarometreissä on tie-
dusteltu eri tavoin lapsuutta, lapsia,
vanhemmuutta, hoivaa ja perhettä
koskevia asioita.

Seuraavassa listassa on vain
muutamia teemaan sopivia aineis-

Perhetutkimuksen

aineistoja tietoarkistossa

FSD0116 ISSP 2001 : sosiaaliset verkostot II : Suomen aineisto
FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III :
Suomen aineisto
FSD0151 World Values Survey, 1981-1984 ja 1990-1993
FSD0152 World Values Surveys, European Values Surveys 1981-
1984, 1990-1993 ja 1995-1997
FSD0154 World Values Survey 2000 : Suomen aineisto
FSD0155 European Values Study 1999/2000
FSD1112 Aikuiset avunsaajina
FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998
FSD1251 Onnen kukkuloilla: vastavihityt
FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000
FSD1281 Alkoholinkäyttö ja vanhemmuus
FSD1283 Äitinä aikuiselle
FSD1286 Perheväkivalta

toja edellä mainittujen lisäksi.
Voit itse hakea lisää tieto-
arkiston hakusivulta tai suoraan
aineistoluetteloista. Molempiin
pääsee FSD:n kotisivun vasem-
man reunan navigointilinkeistä
(http://www.fsd.uta.fi/). Kan-
sainvälistä vertailupohjaa voi
etsiä paitsi vertailevaan tutki-
mukseen tuotetuista sarjoista,
myös muiden kansallisten ar-
kistojen luetteloista.

Tietolipasto

Tietolipastoon (http://www.fsd.uta.fi/tietolipasto/)
kootaan FSD:ssä tehtyjä, tietoarkistotoiminnan eri
osa-alueisiin liittyviä sivustoja. Tietolipastosta löy-
tyy muun muassa tietoa tutkimusaineistojen doku-
mentoinnista sekä Tesaurussivut. Lipastossa on tii-
vistä tietoa tutkimusetiikasta ja lakipykälistä sekä
tietoa tutkittavien informoinnista aineistonkeruun
yhteydessä. Lipaston laatikoista löytyy myös ajan-
kohtaisiin tutkimusalueisiin, sosiaaliseen  pää-
omaan ja Eurooppa-tutkimukseen liittyviä tutki-
musaineistoja ja linkkejä.

Liity tesauruslistalle!

Oletko kiinnostunut asiasanastoista, niiden laatimi-
sesta ja käyttämisestä? Liity tesauruksia käsit-
televälle sähköpostilistalle! Listaa käytetään tesau-
ruksia koskevan tiedon välittämiseen ja tesau-
ruksista kiinnostuneiden yhteydenpidon välineenä
ja keskustelufoorumina. Viesteissä voidaan kertoa
esimerkiksi uusista asiasanastoista, uusista tutki-
muksista, tesauruksen laatimisen apuneuvoista ja
erilaisista aiheeseen liittyvistä tapahtumista.

Lisätiedot:

http://www.fsd.uta.fi/tietolipasto/tesaurus/tesauruslista.html

Tilaa Tietoarkisto-

lehti!
Haluatko varmistaa, että saat Tietoarkisto-lehden
maksutta ensi vuonnakin? Tilauksen teet helposti
sähköpostitse (fsd@uta.fi) tai puh. (03) 215 8519.



17

International Social Survey
Programme -hankkeen aineis-
tot ovat opinnäytetöitään teke-

vien suosiossa. Tampereen yliopis-
tosta keväällä maisteriksi valmis-
tunut Kersti Jääskeläinen käytti
sosiaalipolitiikan pro gradu -tutki-
elmassaan tutkimusohjelman ym-
päristöaiheista Suomen aineistoa
vuodelta 2000.

— Tällaisen valmiin aineiston
yksi hyvä puoli on, että voi keksiä
vaikka minkälaisia näkökulmia
monilta eri tieteenaloilta, Jääske-
läinen sanoo. Toisaalta näkökul-
mien runsaudella on myös kään-
töpuolensa. Oma tutkimusongelma
on osattava rajata hyvin, jottei
työstä tule pelkkää aineistora-
porttia.

Enemmän aikaa

analyysin

suunnitteluun

— Kun käyttää valmista maksuton-
ta aineistoa, säästää mahdollisten
keruukustannusten lisäksi aikaa,
jota aineiston keruu ja kerättyjen
tietojen koodaaminen väistämättä
vaatisivat. Vapautuneen ajan voi
käyttää tutkimuksen asetelman,
tutkimuskysymysten ja varsinaisen
analyysin kehittämiseen, Jääskeläi-
nen luettelee valmiin aineiston käy-
tön hyötyjä.

Laaja yleistyksiä mahdollistava
aineisto on toki myös rajallinen.
Asetetun tutkimusongelman on
mukauduttava kerättyyn aineis-
toon. Valmiista aineistosta ei aina

voi löytyä kaikkia muuttujia, joita
tutkija tarvitsisi.

— Toisaalta usein mietin, oli-
sinko osannut laatia monia kysy-
myksiä näin hyvin, jos olisin itse
kerännyt aineiston, Jääskeläinen
pohtii.

Hän havaitsi esimerkiksi, että
ISSP 2000 ympäristö II -aineisto
sisältää useita muuttujia, joita on
käytetty muissakin alan tutkimuk-
sissa. Vaikka Suomi ei vielä ollut-
kaan mukana vuonna 1993 kerä-
tyssä aiemmassa ISSP-ohjelman
ympäristöaiheisessa tutkimukses-
sa, Jääskeläinen löysi vertailukel-
poista tietoa muun muassa 1980-
luvulla tehdystä tutkimuksesta ja
onnistui näin kuvaamaan gradus-
saan yhteiskunnallista muutosta.

Yhteiskunta-

tutkimusta

nojatuolissa

Jääskeläinen arvioi käyttäneensä
puolisen vuotta tutkimussuunnitel-
man tekemiseen.

— Alun perin otin ohjaajan tar-
joaman valmiin aineiston muka-
vuuden halusta, kun en tahtonut
itse kerätä aineistoa, paljastaa
Jääskeläinen. Aiheen rajaaminen ja
siihen perehtyminen oli kuitenkin
siinä määrin työläs prosessi, että
hän nauraa mukavuutta olleen vain
nojatuolissa, jossa istui työtä teh-
dessään.

Jääskeläinen ei ollut ennen ai-
heen valintaansa tutustunut ym-
päristöpolitiikkaan eikä ympäris-
töasennetutkimukseen. Kvantita-
tiivisten menetelmien osaamises-
sakin oli paljon aukkoja, jotka hän
sitkeällä työllä täydensi.

Prosessin ajoittaisesta työläy-
destä huolimatta Jääskeläinen ot-
taisi uudelleen valmiin kysely-
aineiston gradunsa lähtökohdaksi,
jos joutuisi valintatilanteeseen.

Kersti Jääskeläisen pro gradu –
työ on nimeltään ”Suomalaisten
ympäristöarvot ja yksilön valinnat:
tutkimus sosiaalisen aseman vai-
kutuksesta suhtautumisessa ympä-
ristönsuojeluun”. Tulosten perus-
teella ympäristönsuojelua koske-
vat erot olivat melko pieniä eri
sosiaalisissa ryhmissä. Parhaiten
eroja selittivät vastaajien ikä ja
koulutus. Korkeamman koulutuk-
sen saaneet vastaajat puhuivat
enemmän ympäristönsuojelun ta-
voitteiden puolesta ja uskoivat
vaikutusmahdollisuuksiinsa. Iäk-
käämmät eivät olleet yhtä huoles-
tuneita ympäristön tilasta kuin
nuoremmat mutta toisaalta toimi-
vat ympäristön hyväksi enemmän.

Suomalaisten

ympäristöarvoista

gradu
Helena Laaksonen
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Mihin aikuinen tarvitsee
äitiä? Miksi ihmiset
haluavat humaltua?

Miksi moraali kiinnostaa enem-
män naisia? Vastauksia näihin ja
lukuisiin muihin kysymyksiin voi
lähteä tutkimaan Nyt-liitteen kyse-
lyistä tehdyistä kvantitatiivisista ja
kvalitatiivisista aineistoista.

Helsingin Sanomien Nyt-liite
on tehnyt 1990-luvun lopulta alka-
en useita lukijakyselyjä eri aihe-
piireistä. Kunkin kyselyn tuloksis-
ta kertovan lehtiartikkelin yhtey-
dessä on esitetty vastausten tilas-
tollisia jakaumia ja vastaajien kir-
joittamia ajatuksia.

Tietoarkisto on saanut arkis-
toitavaksi lehden kyselyt aviolii-
tosta, avioerosta, huumeista, ho-
moseksuaalisuudesta, alkoholista,
moraalista, äitiydestä, väkivallas-
ta ja masennuksesta.

Kyselyjä toteuttamassa olleel-
le toimittaja Reetta Rädylle on ol-
lut luontevaa kerätä tietoa juttujen
perusmateriaaliksi kyselyjen avul-
la. Valtiotieteilijän koulutuksen
saanut Räty pitää mielekkäänä
myös kyselyjen arkistointia tutki-
muskäyttöön.

— Aineistot ovat valtavan rik-
kaita. Lehtijutut on jouduttu teke-
mään tiukoilla aikatauluilla ja vas-
taajien suuren määrän vuoksi ky-
selyjen vastauksista on toisinaan
pystytty toimituksessa käsittele-
mään tilastollisesti vain osa.

Tutkimuksen näkökulmasta ai-
neistot ovatkin vielä analysoimatta.

Nyt-liitteen toimituksessa ei
kyselyjä toteutettaessa  ymmärret-
tävästi paneuduttu niiden säilyttä-
miseen ja tallentamiseen liittyviin
kysymyksiin. Tavoitteena oli saa-
da tietoa, jota muilla keinoin ei ar-
tikkelien kirjoittamiseksi ollut saa-
tavilla.

Opettava

arkistointiprosessi

Kun lehdessä tehtiin periaatteelli-
nen kädenojennus suomalaiselle
tutkimukselle ja aineistot annettiin
arkistoitavaksi, sovittiin samalla,
että tietosuojaan ja tietotekniikkaan
liittyvät kysymykset ratkaistaan
tietoarkistossa. Tietosuojasyistä
toimitus päätti jättää arkistoinnin
ulkopuolelle paperilla lähetetyt lo-
makkeet ja kyselyihin liittyvät
lukijakirjeet.

Arkistoitavaksi toimitettiin In-
ternetin välityksellä saadut kyse-
lyjen vastaukset, joissa ei ollut
mukana vastaajien yhteystietoja.
Konkreettisesti aineisto koostui
kymmenistä tuhansista sähköpos-
tiviesteistä, joiden sisältö oli puoli-
strukturoitua tekstiä. Niiden muun-
taminen tutkimuskäyttöön soveltu-
viksi aineistoiksi sisälsi useita eri
vaiheita.

Nyt-liitteen aineistojen arkis-
tointiprosessi edellytti sekä tieto-
teknistä taitoa ja luovuutta että pik-
kutarkkaa käytännön työtä. Joista-
kin kyselyistä ei ollut jäljellä enää
yhtään sähköistä tai paperista ky-
selylomaketta. Lomakkeen alku-

Arja Kuula

Nyt-liitteen kyselyt

tietoarkistoon

peräisten kysymysten selvittämi-
nen salapoliisityönä oli ensimmäi-
nen tehtävä.

Monipuolisia

aineistoja

Tietoarkisto ottaa pääasiallisesti
arkistoitavaksi valmiita tutkimus-
aineistoja. Nyt-liitteen kysely-
aineistojen suhteen tehtiin poikke-
us, koska aineistot tiedettiin arvok-
kaiksi. Kyselyjen toteuttaminen on
kallista ja käytännössä tutkijoilla
ei yleensä ole mahdollisuutta to-
teuttaa niitä siinä laajuudessa kuin
mihin valtakunnallinen sanoma-
lehti pystyy suunnatessaan kyse-
lyn kaikille lukijoilleen.

Koska lähes kaikki kyselyt on teh-
ty alun perin puolistrukturoituina, on
osasta kyselyitä pystytty prosessoi-
maan sekä kvantitatiivisia että
kvalitatiivisia aineistoja. Avokysy-
mysten vastauksista muodostetut
kvalitatiiviset aineistot on tehty html-
muotoon, mutta ne muunnetaan tar-
vittaessa tekstitiedostoiksi.

Nyt-liitteen kyselyaineistojen
arkistointi takaa sen, että niiden si-
sältämät kymmenet tuhannet vas-
taukset ja kirjoitukset jäävät tutki-
joiden käyttöön ainutkertaisiksi
todistuskappaleiksi ihmisten aja-
tuksista ja kokemuksista. Vaikka
vastaajat eivät muodosta tilastol-
lisesti edustavaa otosta suomalai-
sista, kyselyt avaavat silti yhden-
laisen ikkunan suomalaisten elä-
mään. Siitä ikkunasta eivät tutki-
jat ole tähän saakka päässeet tar-
kemmin katselemaan.
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Laadullisten

aineistojen

arkistointi on

alkanut

Tietoarkistoon on ryhdytty arkistoimaan laadulli-
sia aineistoja. Arkistoitavaksi otetaan ensisijaisesti
elektronisia aineistoja, joista tavallisimpia ovat
erilaiset puheen ja vuorovaikutuksen trans-
litteraatiot. Ääni- ja videotallenteita arkistoidaan,
jos ne ovat digitaalisessa muodossa ja niihin ei lii-
ty tietosuojaongelmia. Harkinnanvaraisesti voi-
daan arkistoida myös paperimuodossa olevia kuva-
ja tekstiaineistoja, mikäli ne arvioidaan tutkimuk-
sellisesti arvokkaiksi ja niiden muuntaminen
sähköisiksi voidaan toteuttaa kohtuukustannuksin.

Tietoarkiston www-sivuilla on lisätietoja laa-
dullisten aineistojen arkistoinnista osoitteessa
http://www.fsd.uta.fi/kvali.html. Jos haluat tar-
kempia tietoja arkistoinnista, anonymisoinnista tai
opetuskäyttöön soveltuvista laadullisista aineis-
toista, soita tai kirjoita suoraan arkistonhoitajalle
03-2158529 / Arja.Kuula@uta.fi.

FSD:n aineistot on kuvailtu myös yliopistokirjastojen yh-

teiseen LINDA-tietokantaan (http://www.lib.helsinki.fi/

kirjastoala/linnea/tietokannat.htm). Samalla kun etsit kirjal-

lisuutta tietystä aiheesta, voit saada tietoja myös tutkimus-

aineistoista. Esimerkiksi hakemalla asiasanoilla ”lapsiper-

heet” ja ”perhe-elämä” saat tiedon sekä aiheesta kirjoitetuista

kirjoista että tietoarkistossa säilytettävistä tutkimus-

aineistoista.

LINDAstakin löytyy
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Laadullisen aineis-
ton arkistointi edel-
lyttää hiukan vai-
vannäköä, mutta on
moninkertaisesti
vaivansa arvoista.
Tässä on viisi pe-
rustetta sille, miksi
aineiston arkistointi
kannattaa.

1. Resurssit

Laadullisten aineistojen keräämi-
nen ja prosessointi tutkimuskäyt-
töön, esimerkiksi haastattelujen
muuntaminen tekstitiedostoiksi,
vaatii paljon teknisiä resursseja ja
erityisesti työvoimaa. Tämän vuok-
si on järkevää lisätä aineistojen
mahdollisimman laajaa jatko-
käyttöä alkuperäisen tutkimuksen
valmistuttua.

Arkistoinnin lisääntyessä tutki-
jat saavat helpommin tietoa siitä,
onko heille relevantteja aineistoja
jo kerättynä vai ei. Kun tutki-
musaineistoja aletaan pitää käyttö-
kelpoisina jatkotutkimuksen mate-
riaaleina myös alkuperäisen tutki-
mushankkeen jälkeen, julkiset tut-
kimusresurssitkin saadaan tehok-
kaammin käyttöön.

2. Kulttuuri

Vaikka yhteiskuntaa ja sen muutos-
ta voi tutkia keskittymällä valmii-
siin kulttuurituotteisiin kuten me-
diaan, ovat myös tutkimustarkoi-
tuksiin kerätyt aineistot ainutkertai-
sia kulttuurisia dokumentteja.

Se mikä kuvaa tässä ja nyt tut-
kittavien nykypäivää, on kohta asi-
anmukaisesti arkistoituna arkielä-
män historiaa. Tutkimusaineis-
toina kumuloituva kulttuuriperin-
tö on tarpeellista ihmisiä, sosiaa-
lista elämää ja yhteiskunnan kehi-
tystä tutkiville - niin humanisteil-
le kuin yhteiskuntatieteilijöillekin.

3. Tutkimus

Tiettyyn tarkoitukseen kerätylle
aineistolle voidaan asettaa alkupe-
räisestä poikkeavia tutkimuskysy-
myksiä tai aineistoon voidaan so-
veltaa uutta analyysimenetelmää.
Aineistoja voidaan käyttää myös
ajalliseen vertailuun, ja hiljattain
kerätyt aineistot voivat olla varsi-
naista tutkimusaineistoa täydentä-
vää lisäaineistoa.

Aineistojen arkistointi tutkija-
yhteisöä varten lisää myös tutki-
muksen teon huolellisuutta ja luo-
tettavuutta. Yhtenäiset arkistointi-
käytännöt edellyttävät aineiston
valinnan, keruun ja prosessoinnin
huolellista suunnittelua ja doku-
mentointia. Tutkimustulosten tar-
kistamismahdollisuus tukee tutki-
muksen avoimuuden periaatetta.

4. Lainsäädäntö

Hyvää tieteellistä käytäntöä on tie-
teessä hyväksyttyjen ja eettisesti
kestävien tiedonhankinta- ja tutki-
musmenetelmien käyttö. Tämä pe-
riaate liittyy tutkittavien tieto-
suojaan ja samalla myös sitä kos-
keviin lakeihin.

Henkilötietolaki (523/1999)
asettaa lainsäädännölliset puitteet
henkilötietoja sisältävien aineisto-
jen jatkokäytölle ja säilyttämiselle.
Laki velvoittaa myös tutkijaa itse-
ään, luovuttipa hän materiaalinsa
arkistoon tai ei. Arkistoinnin oh-
jeistukset tutkimusaineistojen ke-

räämiselle, käsittelylle ja säilyttä-
miselle edistävät sekä tutkittavien
tietosuojan toteutumista että tut-
kimusresurssien järkevää käyttöä.

5. Tietoteknologia

Arkistoimalla voidaan varmistaa
elektronisen aineiston tietotekninen
käytettävyys pitkälle tulevaisuu-
teen. Tietoarkistossa seurataan alan
kehitystä ja aineistojen prosessoin-
nissa ja tallennuksessa käytetään
ensisijaisesti ohjelmistoista riippu-
mattomia tallenneformaatteja.

Tietotekniikan nykyisiä mah-
dollisuuksia voidaan käyttää myös
paperiaineistojen suojelemiseen ja
pelastamiseen. Paperiaineistot on
mahdollista muuntaa sähköiseen
muotoon ja estää paperiversion
kuluminen käytössä. Samalla tur-
vataan aineiston pitkäaikainen
säilyvyys ja laaja käytettävyys.

Tietotekniikan avulla on mah-
dollista siirtää aineistoja nopeasti
paikasta toiseen ja tarvittaessa
käyttää niitä jopa suoraan Inter-
netin välityksellä. Kulttuuriselta ja
tutkimuksellista arvoltaan merkit-
tävät tutkimusaineistot tulisikin
saada alkuperäisen tutkimuksen
valmistuttua laajaan tutkimus- ja
opetuskäyttöön. Tämän haasteen
saavuttamiseksi tietoarkistossa
osallistutaan aktiivisesti alan kan-
sainväliseen yhteistyöhön ja seu-
rataan kvalitatiivisten aineistojen
arkistoinnin kehitystä eri maissa.

Arja Kuula

Laadullisten aineistojen

arkistointi
      kannattaa
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European Social Survey -
tutkimuksen (ESS:n) en-
simmäisen kierroksen ai-

neistot ovat valmistuneet. Ensim-
mäiset 15 maan tutkimusaineistot
julkaistiin syyskuun 22. päivänä.
ESS:n viralliset julkistamisjuhlal-
lisuudet järjestettiin Brysselissä 25.
lokakuuta.

ESS:n kotisivulta (http://www.
europeansocialsurvey.org/) on
suora linkki Norjan tietoarkiston
(NSD:n) palveluun, josta tutkijat
ja opettajat voivat tallentaa omal-
le koneelleen tutkimuksen data-
aineistoja. Tarjolla on sekä yhdis-
tetty kansainvälinen aineisto että
maittaiset aineistot pakattuina
SPSS- ja SAS-tiedostoiksi. Palve-
lun käyttö edellyttää rekisteröity-
mistä.

Haastattelut

syksyllä 2002

ESS:n käyntihaastattelut tehtiin
yhteensä 23 maassa. Suomen ai-
neiston keräsivät Tilastokeskuksen
haastattelijat vuoden 2002 syksyl-
lä. Tutkimuksen nimenä oli Suomi
Euroopassa 2002. ESS:n Suomen
koordinaattorin Heikki Ervastin
mukaan aineiston keruu Suomessa
onnistui toivotulla tavalla.

— Vastausporosentin suhteen
saavutettiin tavoitteet, jotka joille-
kin maille olivat liian korkeat.
Aineistonkeruussa toteutettiin mo-
nia metodisia kokeiluja muun mu-
assa kysymysten muotoilusta ja

haastattelijoiden ominaisuuksien
vaikutuksista, kertoo Ervasti. Ko-
keilujen tuloksista saadaan tietää
enemmän, kun aineistoa on ehdit-
ty analysoida.

Vertailua ajassa

ja maittain

ESS on tarkoitus kerätä joka toinen
vuosi. Se tarjoaa runsaasti materi-
aalia yhteiskuntatieteilijöille ja hu-
manisteille useilla eri tieteenaloil-
la. Osa tutkimuksen sisällöstä py-
ritään pitämään samanlaisena, jot-
ta päästään vertailemaan mielipitei-
den ja elämäntilanteen muutoksia
myös ajassa. Samanlaisena toistet-
tavat kysymykset koskevat muun
muassa tiedotusvälineitä ja luotta-

musta, poliittisia mielipiteitä, hy-
vinvointia ja sosiaalisia sekä hen-
kilökohtaisia verkostoja. Lisäksi
haastateltujen sosiaalista taustaa
kartoitetaan monin tavoin.

Ensimmäisellä tutkimuskier-
roksella oli kaksi niin sanottua
vaihtuvaa moduulia, jotka koski-
vat 1) mielipiteitä maahanmuutta-
jista ja turvapaikanhakijoista ja 2)
kansalaisuutta, osallistumista ja
demokratiaa.

Toisen

kierroksen

moduulit valittu

Toisen kierroksen aineistonkeruuta
valmistellaan jo. Vuonna 2004 ke-
rättävän tutkimuksen vaihtuvien

Helena Laaksonen

European Social Survey -hankkeen

aineistot suoraan verkosta

moduulien aiheet valittiin useiden
ehdotuksien joukosta. Ervastin mu-
kaan vaihtuvia moduuleja on seuraa-
vassa tutkimuksessa kolme: 1) per-
he, työ ja hyvinvointi, 2) terveyttä
ja hoivaa koskevat mielipiteet ja 3)
taloudellinen moraali Euroopassa:
markkinayhteiskunta ja kansalai-
suus.

ESS:n www-sivuilla on hank-
keesta runsaasti tietoa. Esillä ovat
muun muassa lomakkeiden englan-
ninkieliset versiot ja selvitys kun-
kin maan aineistonkeruuajankoh-
dan tärkeistä yhteiskunnallisista ta-
pahtumista.
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Monikielinen  yhteiskuntatiet

asiasanasto ELSST nyt suome

Taina Jääskeläinen
Maria Forsman Monikielinen yhteiskun-

tatieteellinen asiasanas-
to ELSST on suomen-

nettu. Asiasanaston kehittäminen ja
kääntäminen eurooppalaisille kie-
lille on yksi keskeisistä tehtävistä
kehitteillä olevan Madiera-verkko-
palvelun rakentamisessa. Moni-
kielisen sanaston avulla tietokan-
nasta voi hakea aineistoja eri kie-
lillä.

Asiasanaston

suomalainen

versio

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkis-
to oli Madiera-hankkeessa ensim-
mäinen, joka ryhtyi kääntämään
englanninkielistä versiota omalle
äidinkielelleen. Sanaston suomen-
sivat informaatikot Marja Oksa-
Pallasvuo ja Terttu Turunen.
FSD:n kielenkääntäjä Taina Jääs-
keläinen osallistui käsiteanalyy-
siin ja hankkeen koordinointiin.
Yhteiskuntatieteiden eri alojen asi-
antuntijat tarkistivat alustavan ver-
sion, minkä jälkeen asiasanastoa
vielä muokattiin. Ensimmäinen
suomenkielinen versio valmistui
loppukeväällä 2003.

Asiasanaston suomenkielinen
versio ei ole käännös alkuperäises-
tä vaan niin sanottu vastaavuus-

tesaurus (correlated thesaurus),
jossa suomenkielisen termivasti-
neen valinnassa pyrittiin tarkkaan
vastaavuuteen. Lisäksi pyrittiin
käyttämään termejä, joita alan tut-
kijat käyttävät. Näin verkkopal-
velun käyttäjät voivat löytää samaa
ilmiötä käsitteleviä aineistoja eri
maista.

Esimerkiksi termille Reposes-
sion (houses) annettu suomalainen
vastine on Asunnon pakkomyynti.
Termi viittaa tilanteeseen, jossa
asuntovelallinen osoittautuu mak-
sukyvyttömäksi.

Suomenkielisessä termistössä
käytettiin Yleisen suomalaisen
asiasanaston (YSA:n) termejä
aina, kun se oli mahdollista. Noin
60 prosenttia suomalaisista ter-
meistä on YSA-termejä.

Suurimmiksi haasteiksi kään-
nöstyössä osoittautuivat eri mai-
den toisistaan poikkeaviin järjes-
telmiin ja luokituksiin liittyvät ter-
mit, kuten ammattiluokitukset
sekä koulutus- ja eläkejärjestelmät.
Toinen suuri haaste oli käsiteana-
lyysi: yhteydestään irrotetun ter-
min tarkkaa merkitystä on vaikea
ymmärtää. Yksi hyödyllisimmistä
ELSST-asiasanaston piirteistä on
termin selitys (scope note). Suo-
malaisten pyynnöstä englantilai-
seen asiasanastoon lisättiin monel-
le termille selitys.

Esimerkki englanninkielisestä
termistä ja sen selityksestä:
Counter-urbanization
Scope note: Population migration
from urban areas to rural areas
Suomenkielinen versio:
Maallemuutto (selitystä ei tarvita)

ELSSTin ensimmäisessä neli-
kielisessä versiossa olivat muka-
na englannin lisäksi ranska, saksa
ja espanja. Nyt asiasanastoa kään-
netään suomen lisäksi kreikaksi,
norjaksi ja tanskaksi. Asiasanaston
sisältöä on tarkoitus laajentaa ensi
vuonna. Myös laajennusosasta teh-
dään erikieliset versiot Madiera-
hankkeen aikana.

Viime kesäkuussa Essexissä
Britanniassa pidetyssä työpajassa
sovittiin, miten ELSSTiä hallin-
noidaan projektin aikana ja sen jäl-
keen. Työtä ohjaa johtoryhmä, jos-
sa on edustajia eri maista. Uudet
termi- ja muutosehdotukset asete-
taan kaikkien asianosaisten nähtä-
väksi verkkoon. He voivat syöttää
kommenttinsa niihin omista työ-
pisteistään. Johtoryhmä käy läpi
kommentit ja laajennusosaan tule-
vat termit ja lisää tarvittavat ter-
mien selitykset. Tarkoituksena on
nopeuttaa tulevaa käännöstyötä
poistamalla liian paikalliset termit
ja selventämällä mahdollisesti epä-
selvät käsitteet jo etukäteen. Bri-
tannian tietoarkisto UKDA huo-
lehtii asiasanaston teknisestä yllä-
pidosta.
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haltuun: monikielinen ELSST-tesaurus tekeillä. – Signum 2001:4
Limber (Language Independent Metadata Browsing of European
Resources) project: http://www.limber.rl.ac.uk/
Madiera (Multilingual Access to Data Infrastructures of the European
Research Area) project: http://madiera.org/

ELSST-asiasanastoa (European Language Social Science
Thesaurus) on ennen Madiera-projektia kehitetty eurooppalaisten
tietoarkistojen Limber-hankkeessa. Se pohjautuu Britannian
tietoarkistossa kehitettyyn HASSET-asiasanastoon (Humanities and
Social Sciences Electronic Thesaurus), jota on käytetty
sisällönkuvailun apuvälineenä tietoarkistojen lisäksi muun muas-
sa virtuaalikirjastoissa. HASSET puolestaan perustuu Unescon
tesaurukseen (1977), jonka pohjalta on laadittu myös Suomessa
yhteiskuntatieteellisten kirjastojen asiasanastoja. ELSST on varsi-
naisesti tarkoitettu Euroopan yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen
järjestön CESSDA:n jäsenille, mutta siitä ovat kiinnostuneet myös
muut tahot, kuten erilaiset verkkotietopalvelut.

Tiesitkö

että…
Tietoarkisto varmistaa arvokkaan tutkimusaineistosi säily-

misen käyttökuntoisena tulevaisuudessakin.

Voit asettaa ehtoja arkistoinnille ja uudiskäytölle. Voit

päättää, haluatko antaa aineistosi vapaasti muiden tutkijoi-

den käyttöön vai haluatko uudiskäytön luvanvaraiseksi.

Voit myös antaa aineistostasi vain kuvailutiedot tietokan-

taamme. Näin myös muut tutkijat tietävät sinulla olevasta

aineistosta.

Tilaa esittely
Tulemme mielellämme kertomaan laitoksellenne toimin-

nastamme. Ota yhteyttä: maria.forsman@uta.fi tai fsd@uta.fi

Ilmoita

aineistostasi
Haluatko luovuttaa aineistosi tietoarkistoon? Tai haluatko

että tieto aineistostasi on muiden tutkijoiden ulottuvilla? Il-

moita aineistostasi tietoarkistoon kotisivultamme aukeavalla

lomakkeella http://www. fsd.uta.fi/ilmoita.html

— Otamme sinuun yhteyttä!

Mikä ELSST?
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Madierasta tulossa t

monipuolinen verkk

Seitsemän Euroopan
maan yhteinen
Madiera-hanke alkoi
viime vuoden lopulla.
Kolmivuotisen pro-
jektin tavoitteena on
luoda Euroopan
yhteiskuntatieteellis-
ten tietoarkistojen
verkkopalvelu, jossa
käyttäjät voivat ha-
kea Internetistä yh-
teiskunnallisen alan
tutkimusaineistoja
useista eri maista,
useilla eri kielillä.
Yhteiskuntatieteelli-
nen tietoarkisto
osallistuu aktiivisesti
hankkeesta tiedotta-
miseen sekä ELSST-
asiasanaston kehittä-
miseen ja kääntämi-
seen.

M adiera (Multilingual
Access to Data Infra-
structures of the Euro-

pean Research Area) hankkeessa
ovat mukana Britannian, Kreikan,
Norjan, Saksan, Suomen, Sveitsin
ja Tanskan yhteiskuntatieteelliset
tietoarkistot.

Mitä käyttäjät

toivovat?

Madiera-verkkopalvelu pyritään
suunnittelemaan käyttäjien toiveita
vastaavaksi. Tarpeiden kartoittami-
seksi tehtiin käyttäjätutkimus, jossa
haastateltiin yhteensä 14 tutkijaa eri
maissa heidän työtavoistaan ja
verkkopalveluun liittyvistä toiveis-
taan. Haastattelujen perusteella hah-
mottui kolme ryhmää: nuoret tutki-
jat, tietotekniikasta kiinnostuneet ja
kokeneet tutkijat. Tuloksia hyödyn-
netään palveluarkkitehtuurin suun-
nittelussa.

Haastatellut pitivät tärkeänä, että
portaalin käyttäjät saisivat data-ai-
neistojen lisäksi tietoa myös siitä,
miten aineistot on koottu, mitä muut-
tujat kuvaavat, mistä ja miten ne on
muodostettu ja millä tavalla niitä on
muokattu. Tärkeänä pidettiin myös
sitä, että aineistot olisi linkitetty niis-
tä mahdollisesti tehtyihin verkko-
julkaisuihin. Yksi suomalainen vas-

taaja piti Menetelmäopetuksen tieto-
varannosta ja esitti vastaavanlaista
osiota myös Madiera-portaaliin. Li-
säksi Madieran toivottiin tukevan
tutkijoiden välistä verkostoitumista
ja edistävän tutkijoiden kansainvä-
listä liikkuvuutta.

Tietotulvassa kamppailevat tutki-
jat toivovat Madieralta selkeyttä ja
yksinkertaista ulkoasua. Haastatellut
toivoivat sisällön rakentuvan teemo-
jen tai maantieteellisten alueiden
mukaan. Erityisesti he toivoivat, että
tieto löytyisi helposti, lyhyiden haku-
polkujen päästä. Kansainvälisen
verkkopalvelun toivotaan helpotta-
van myös vertailututkimusten teke-
mistä.

Monikielisen tiedonhaun mahdol-
lisuudet ovat tutkijoille tervetulleita.
Epäilijät suhtautuivat arvellen lähin-
nä mahdollisuuteen kääntää termejä
kielestä toiseen tarkasti säilyttäen
kaikki sanan merkitykset ja yhteydet.
Toisia taas kiehtoi ajatus, että näin
voisi saada nykyistä paremmin tietoa
muustakin kuin englanninkielisestä
aineistosta.

Haastateltavilta kysyttiin myös,
mikä merkitys portaalilla olisi heidän
päivittäisessä työssään. Useimmat
arvelivat sen olevan eniten hyödyksi
opetuksessa. Madieran suunnittelus-
sa kannattaisikin ottaa tutkijoiden li-
säksi opiskelijat mahdollisten käyt-
täjien joukkoon.

Maria Forsman
Taina Jääskeläinen
Jouni Sivonen

Maantieteellinen

haku

Verkkopalveluun sisältyy maantie-
teellinen haku, joka mahdollistaa
tutkimusaineistojen etsimisen esi-
merkiksi elektronisten karttojen
avulla. Hankkeen tässä vaiheessa on
kartoitettu maantieteellisen haun
vaihtoehtoja ja tutkittu minkälaisia
paikkatietoja haun onnistuminen
vaatisi aineistojen dokumentointiin.
Aineistoon liittyviä maantieteellisiä
määreitä voidaan ilmaista dokumen-
toinnissa esimerkiksi paikannimillä,
postikoodeilla tai vaikkapa maan-
tieteellisillä koordinaateilla.

Nesstar

Madiera käyttää aineistohaun perus-
tana ilmaista Nesstar hakusovellusta
(http://www.nesstar.com/). Verkko-
palvelussa käytettävästä Nesstar
Explorer -hakuohjelmasta on juuri
valmistunut www-selaimella käytet-
tävä prototyyppi, Nesstar Light. So-
vellus mahdollistaa monipuolisen ai-
neistojen haun ja -selailun sekä yk-
sinkertaiset tilastolliset analyysit
suoraan verkossa. FSD testaa järjes-
telmää parhaillaan. Sovellusta voi
kokeilla osoitteessa http://www.
madiera.org/prototype/. Tulevaisuu-

MULTILINGUAL ACCESS TO DATA INFRASTRUCTURES

OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA
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tutkijoille

kopalvelu

dessa järjestelmässä otetaan käyt-
töön käyttäjätunnistus, joka mahdol-
listaa aineistojen latauksen suoraan
verkosta tutkijan työasemalle.

Miten tutkijat

saavat tietää

Madierasta?

Madiera-verkkopalvelusta tulee uu-
denlainen mahdollisuus eurooppa-
laisille yhteiskuntatieteilijöille. Sii-
tä tiedotetaan laajasti kansainvälisel-
le tutkijayhteisölle, sillä tutkijoiden
toivotaan sekä käyttävän palvelua
että luovuttavan aineistojaan oman

maansa tietoarkistoon. Näin ai-
neistot olisivat verkkopalvelun kaut-
ta muiden maiden tutkijoiden löydet-
tävissä. Hankkeessa FSD on vas-
tuussa tiedotussuunnitelman laatimi-
sesta ja tiedotuksen koordinoinnis-
ta. Euroopan tietoarkistojen yhteen-
liittymällä CESSDA:lla ja eri mai-
den kontaktihenkilöiden verkostolla
on merkittävä rooli verkkopalvelusta
tiedottamisessa.

Madieran yhtenä tarkoituksena
on tukea tutkijoiden verkostoitu-
mista ja näin edistää tutkimustiedon
leviämistä ja kansainvälistä yhteis-
työtä. Tästä tavoitteesta hyötyisivät
ainakin nuoret tutkijat.

Tietoarkiston www-sivut saavat uuden ilmeen alku-
keväällä 2004. Uudistuksella tuodaan FSD:n laajentu-
neet aineisto- ja muut palvelut entistä helpommin käyt-
täjien saataville. Ulkoasun ohella selkeytetään sivujen
rakennetta niin käyttäjien kuin ylläpitäjien näkökulmas-
ta.

Sivut ovat jatkossakin yksinkertaiset ja nopeat eikä
käyttäjiä vaadita asentamaan uusia selainlaajennuksia.
Sivujen URL-osoitteet pysyvät lyhyinä ja staattisina,
mutta ovat toivottavasti entistäkin havainnollisempia.
Uudistuksen jälkeen tietoarkiston sivujen keskitetty
ylläpito on aiempaa helpompaa ja päivitykset tulevat
käyttäjien näkyville nopeammin.

Samassa yhteydessä muuttaa ulkonäköään ja nime-
ään Tietoarkistolehden verkkoversio FSDneWWWs.
Kevään ensimmäinen numero julkaistaan jo uudessa
kuosissa. Vanhat lehdet jäävät luettaviksi alkuperäisessä
asussaan.

Jotkin sivukokonaisuudet jäävät uudistuksessa en-
nalleen. Vanhassa tutussa asussaan säilyy muun muas-
sa Menetelmäopetuksen tietovaranto, MOTV.

Sivut suunnittelee yhteistyössä FSD:n kanssa Tam-
pereen yliopiston Opetusteknologiakeskus. Tietoarkisto
vastaa itse sivujen ylläpidon vaatimista ohjelmistoista.

FSD uudistaa

verkkosivunsa
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M enetelmäopetuksen
tietovaranto, MOTV,
on saanut jo parin en-

simmäisen toimintavuotensa aikana
joukon uskollisia asiakkaita. Vuon-
na 2002 tietovaranto oli aktiivi-
käytössä parilla kymmenellä mene-
telmäkurssilla eri yliopistoissa. Li-
säksi sitä käytettiin tukimateriaalina
useilla muilla kursseilla. Ympäristö-
politiikan assistentti Tanja Helle
Tampereen yliopistosta ja tilastotie-
teen opettaja Leila Karjalainen
Mikkelin kesäkauppakorkeakou-
lusta ovat molemmat kokeneita
MOTVin käyttäjiä.

Tanja Helle kertoo olevansa tyy-
tyväinen menetelmäopetuksen tieto-
varantoon.

— Ohjaan aineopintojen tut-
kimusmenetelmäkurssia, jolla olen
käyttänyt tietovarantoa aktiivisesti
opetukseni apuvälineenä. Kurssil-
lani opiskelijat keräävät oman pie-
nen tutkimusaineiston, jota sitten
analysoivat tilastollisin menetelmin.

Monikäyttöinen

MOTV

— Käytän MOTVia harjoituksissa
tarpeen mukaan, esimerkiksi ha-
kemistona tai oheismateriaalina.
Suosittelen tietovarannon harjoitus-
osioita myös itseopiskeluun, etenkin
jos opiskelija ei pääse mukaan har-
joituksiin.

MOTV madaltaa kynnystä

tarttua kvantitatiiviseen

tutkimukseen

Anu Vähäsoini

Helle uskoo, että tietovaranto
madaltaa opiskelijoiden kynnystä
kvantitatiivisten tutkimusmenetel-
mien käyttöön.

— Monet opiskelijat jännittävät
etukäteen kvantikursseja, lisäksi
opiskelijoiden perustaidot tietoko-
neen käytössä vaihtelevat suuresti.

MOTVin selkeä käyttöympäristö
havainnollisine kuvakkeineen tarjo-
aa ratkaisun molempiin ongelmiin.
Sen avulla tietokoneen käyttöön
tottumattomatkin opiskelijat voivat
ohjeita seuraamalla opetella tilastol-
listen menetelmien käyttöä.

— En keksi negatiivista sanotta-
vaa tietovarannosta. Olen ollut todel-
la tyytyväinen tähän palveluun ja
käytän sitä varmasti jatkossakin.
Malliaineistoja voisi tietenkin olla
enemmänkin, mutta jo nyt niiden
joukossa on ympäristöasenteita kos-
keva aineisto, joka sopii opiskeli-
joideni harjoitusaineistoksi erityisen
hyvin, Helle kiittelee.

Uusia näkemyksiä

menetelmä-

opetukseen

Leila Karjalainen on käyttänyt
MOTVia tilastotieteen opetuksensa
tukena Mikkelin kesäkauppakorkea-
koulussa jo pari vuotta.

Karjalainen kertoo käyttävänsä
tietovarantoa usein oman opetuksen-
sa suunnittelun taustamateriaalina.

— Olen taustaltani matemaatik-
ko ja tilastotieteilijä, joten tilastolli-
set menetelmät ovat minulle tuttuja.
Tietovarannosta olen kuitenkin löy-
tänyt uusia ideoita ja näkemyksiä
kvantitatiiviseen menetelmäopetuk-
seen.

Karjalaista miellyttää tietovaran-
nossa sen helppo saatavuus, riippu-
mattomuus ajasta ja paikasta. Lisäksi
tietoarkiston aineistojen nivominen
mukaan tietovarantoon saa häneltä
kiitosta.

— Selaan usein esimerkkiai-
neistoja ja tutkin, miten menetelmiä
on opetettu aineistojen avulla. Mi-
nua kiehtoo eniten juuri tapa, jolla
sivustolla opetettavia asioita valais-
taan käytännön esimerkkien avulla.

MOTVista

lääkettä

kvantifobiaan

Karjalainen on Helteen tavoin huo-
mannut, että kvantitatiiviset mene-
telmäkurssit tuntuvat opiskelijoista
usein pelottavilta ja kynnys kvanti-
tatiivisen tutkimuksen tekemiseen
on korkea. Myös hän uskoo, että
tietovaranto madaltaa opiskelijoiden
kynnystä uskaltautua tilastollisten
menetelmien kursseille ja kvantita-
tiivisen tutkimuksen pariin.

— Sivusto sisältää kattavan teo-
riaosuuden, mutta samalla se on hy-
vin käytännönläheinen SPSS–har-
joitusosioineen. Harjoituksia seuraa-
malla ja itse tekemällä opiskelijat
huomaavat, ettei tilastollinen tutki-
mus olekaan niin kamalaa ja tämän
kynnyksen ylitettyään ymmärtävät
kvantitutkimuksen monet mahdolli-
suudet.

— Vaikka opiskelijoilla ei luen-
noillani olekaan käytössä Internetiä,
annan heille aina linkin tieto-
varannon sivuille, jotta he voivat
hyödyntää sitä jatkossa.

MOTV toimii Karjalaisen mu-
kaan erinomaisena itseopiskelu-
materiaalina myös silloin, kun opis-
kelija on estynyt tulemasta luennol-
le. Se on kätevä myös, kun halutaan
tietoa yksittäisestä asiasta, vaikkapa
ristiintaulukoinnista.

Tanja Helle käyttää MOTVia
apuna tutkimusmenetelmä-
kurssin opetuksessa.

M
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Menetelmä-

kursseja

ulkomailla

Menetelmäopetuksen tietovaranto, MOTV, on ensisi-
jaisesti yliopistojen yhteiskuntatieteiden kvantita-
tiivisten menetelmäkurssien tueksi suunniteltu avoin
oppimisympäristö. Se soveltuu hyvin muidenkin oppi-
alojen ja oppilaitosten käyttöön tukemaan kvantitatii-
visten menetelmien opetusta ja oppimista. Sitä voi käyt-
tää kuka tahansa, joka haluaa syventää määrällisten me-
netelmien tietouttaan.

Palvelu on saanut nopeasti jalansijaa erilaisissa op-
pilaitoksissa ja yksittäisten käyttäjien parissa. Käyttä-
jien määrä kasvaa jatkuvasti ja MOTV kuuluu tällä
hetkellä tietoarkiston suosituimpien sivujen joukkoon.

Tietoarkisto on ylläpitänyt ja kehittänyt MOTVia
vuoden 2000 syksystä lähtien. Uusia sisältöjä kehite-
tään edelleen. Suunnitteilla on muun muassa jatko-opis-
kelijoille räätälöityjä palveluja ja erityinen opettaja-
sivusto. Sen keskeisiä ominaisuuksia ovat uusiin
harjoitusaineistoihin liittyvät tehtävät ja vastaukset.
Tietovarantoon on tarkoitus myös lisätä uusia FSD:hen
arkistoiduista aineistoista muodostettuja osa-aineistoja.
Näin tietovarannosta olisi mahdollisuus valita eri-
tyyppisten aineistojen joukosta mieleisensä ja harjoi-
tella niiden avulla kvantitatiivisten menetelmien käyt-
töä.

Lisätietoja MOTVista:
Menetelmäopetuksen tietovaranto:
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/
Tuomas J.Alaterä,
sähköposti: tuomas.alatera@uta.fi

MOTV

Menetelmä-

opetuksen

tietovaranto

Yhteiskuntatieteellistä
menetelmäopetusta ensi
keväänä ja kesänä tarjoa-
vat muun muassa ICPSR,
Essexin yliopisto, Oslon
yliopisto ja Saksan
tietoarkisto ZA. Kansain-
väliset kurssit sopivat
parhaiten jatko-opiskeli-
joille tai opinnoissaan
hyvin edistyneille.

ICPSR Summer
Program

ICPSR (Inter-university Consortium for
Political and Social Research) on
Michiganin yliopiston yhteydessä Ann
Arborissa toimiva kansainvälinen yh-
teiskuntatieteellisen tutkimuksen kes-
kus. ICPSR:n kesäkursseilla annetaan
koulutusta erilaisista kvantitatiivisen
tutkimuksen menetelmistä kuten peli-
teoriasta, regressioanalyysistä, moni-
muuttujamenetelmistä, epälineaarisista
systeemeistä, aikasarja-analyysistä ja
alueellisen tiedon analysoinnista. Kurs-
siesite ilmestyy alkuvuodesta. FSD on
varautunut avustamaan hakijoita kurssi-
maksuissa. Lisätiedot:
http://www.fsd. uta.fi/ICPSR.html

University of Essex

Summer School in

Social Science Data

Analysis and

Collection

Essex Summer School on toiminut jo
yli 30 vuotta Essexin yliopistossa Eng-
lannissa. Kurssitarjonta on laaja, tarjolla
on useita erilaisia kursseja kvalita-
tiivisten ja kvantitatiivisten tutkimus-
aineistojen keräämisestä ja analyysi-
menetelmistä. Vuoden 2004 kursseista
tiedotetaan tammikuussa. Lisätiedot:
http://www.essex.ac.uk/methods/

Oslo Summer School

in Comparative

Social Science

Studies

Oslon kurssit on suunnattu vertailevasta
yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta
kiinnostuneille. Kesän 2004 ohjelmas-
ta on kesäkurssisivuilla jo ennakkotie-
toja. Ilmoittautumislomake julkaistaan
verkossa tammikuussa. Lisätiedot:
 http: //www.sv.uio.no/sv/oss/

33rd Spring Seminar
at the Zentralarchiv

Kölnin kevätseminaari pidetään 1. - 19.
maaliskuuta 2004. Viikon kestävät kurs-
sit (yhteensä kolme moduulia) on tar-
koitettu edistyneistä data-analyysi-
menetelmistä ja niiden soveltamisesta
kiinnostuneille yhteiskuntatieteilijöille.
Lisätiedot: http://www.gesis.org/
Veranstaltungen/ZA/FS/index.htm
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Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on arkis-
toitu yli 400 tutkimusaineistoa ja arkistoon
luovutetaan jatkuvasti myös uusia aineistoja.

Suuri osa aineistoista kuuluu erilaisiin sarjoihin.
Tässä aineistoluettelossa on esitelty ensin lyhyesti

aineistosarjat. Listat yksittäisistä kvantitatiivisista ai-
neistoista ja kvalitatiivisista aineistoista ovat luettelon
lopussa.

Ajantasainen aineistoluettelo Internetissä:

http://www.fsd.uta.fi/aineistot.html

Eurobarometrit

Eurobarometrit ovat Euroopan unionin jäsenmaissa
toteutettavia, Euroopan komission rahoittamia kysely-
tutkimuksia. Eurobarometrejä on kerätty vuodesta 1974
alkaen. Kyselyt koostuvat säännöllisesti toistettavista
kysymyksistä ja kunakin ajankohtana tärkeäksi kat-
sottujen aihealueiden kysymyksistä. Toistuvissa aiheis-
sa kysytään mielipiteitä Euroopan yhteisöstä/unionista,
parlamentista sekä vastaajien omasta yhteiskunnasta ja
sen demokratian toimivuudesta. Vaihtuvissa kysymyk-
sissä on selvitetty muun muassa työllisyyteen ja työt-
tömyyteen, sukupuolten välisiin rooleihin, ekologiaan
ja energiapolitiikkaan, lasten ja nuorten asemaan, köy-
hyyteen, terveyteen, bioteknologiaan, alueelliseen ke-
hitykseen, kulutustottumuksiin ja koulutukseen liitty-
viä kysymyksiä.

Suomi on ollut mukana barometreissä osittain ke-
väästä 1993 (EB 39). Kokonaisuudessaan Eurobaro-
metrit on toteutettu Suomessa vuodesta 1995 alkaen
(EB 43). FSD:n aineistoluettelossa on nyt noin 50
Eurobarometriä.

Flash Eurobarometrit

Flash Eurobarometrit ovat suppeahkoja kyselytut-
kimuksia, jotka täydentävät vakiomuotoisia laajoja
Eurobarometrejä. Flash-kyselyitä alettiin tehdä Euroo-
pan komission aloitteesta 1980-luvun lopulla.

Kyselyjen teemoina ovat olleet muun muassa yrit-
täjyys, EU:n laajeneminen, maatalouspolitiikka, EU:n
kansalaisoikeudet, kuluttajatietous, Euroopan parla-
mentin vaalit ja tietoyhteiskunta ja Internet. Yhteiskun-
tatieteellisen tietoarkiston luetteloon lisätään ensin ne
kyselyt, joissa Suomi on ollut mukana. FSD kuitenkin
välittää myös muita Flash Eurobarometrejä.

The International Social

Survey Programme (ISSP)

ISSP on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen
vertailututkimusohjelma, joka perustuu kansainvälisesti
integroituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen osallis-
tujamaissa. Ohjelma on eri tutkimustahojen keskinäi-
nen ja omarahoitteinen yhteenliittymä. ISSP:n aineis-
tonkeruu on alkanut vuonna 1985 ja nykyisin hank-
keessa on mukana 34 maata. Suomi liittyi ISSP:n jäse-
neksi vuonna 2000.

ISSP on kerätty Suomessa kaksi kertaa. Sekä vuo-
den 2000 ympäristöaiheinen aineisto että vuoden 2001
sosiaalisia verkostoja kartoittava aineisto on arkistoitu
tietoarkistoon. Tänä vuonna teemana on perhe, ja Ti-
lastokeskus kerää aineiston postikyselynä marraskuus-
sa. Vuonna 2003 teemana on kansallinen identiteetti.

Suomalaistutkijat voivat tilata kaikkia ISSP-ai-
neistoja käyttöönsä FSD:ltä.

Tietoarkistoon arkistoituja aineistoja voi tilata
tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön tieto-
arkiston ja aineistonluovuttajien asettamien
käyttöehtojen mukaisesti. Aineistot toimitetaan
maksutta.

Aineiston saa

muutamassa päivässä

Aineistoja tilattaessa on täytettävä käyttö-
lupahakemus ja allekirjoitettava käyttöehto-
sitoumus. Käyttölupahakemuksessa kerrotaan
aineiston käyttötarkoitus, joka tulee kuvata tii-
viisti, mutta kattavasti. Yhdellä käyttölupa-
hakemuksella voi tilata samaan käyttötarkoituk-
seen useita aineistoja.

Allekirjoittamalla käyttöehtositoumuksen
tilaaja sitoutuu noudattamaan aineiston käytölle
asetettuja ehtoja. Hyväksyttyään käyttölupa-
hakemuksen ja saatuaan allekirjoitetun käyttö-
ehtositoumuksen FSD toimittaa aineiston tilaa-
jalle yleensä muutamassa päivässä. Aineistot
pyritään toimittamaan tilaajan toivomassa tie-
dostoformaatissa.

Aineistoja myös

opetukseen ja

opiskelijoille

Tietoarkistosta voi tilata aineistoja opetuskäyt-
töön esimerkiksi metodikursseille. Kurssin opet-
tajan on toimitettava tietoarkistoon käyttö-
lupahakemus ja allekirjoitettava käyttöehto-
sitoumus. Käyttölupahakemuksessa on ilmoitet-
tava kurssin nimi ja kesto ja kurssille osallistu-
vien opiskelijoiden lukumäärä. Kurssin opiske-
lijoiden ei tarvitse allekirjoittaa erikseen käyttö-
ehtositoumuksia.

Opiskelijat voivat tilata FSD:n aineistoja
harjoitus-, seminaari- ja pro gradu -töihinsä.
Opiskelijoiden tulee täyttää käyttölupahakemus
ja käyttöehtositoumus FSD:n normaalin lupa-
käytännön mukaisesti. Perustutkinto-opiskeli-
joiden tulee lisäksi neuvotella ohjaajansa kans-
sa ennen aineiston tilaamista, sillä käyttölupa-
hakemukseen vaaditaan ohjaajan allekirjoitus.

Aineiston tilaaminen

Tilatun aineiston

säilyttäminen ja

hävittäminen

Aineiston säilyttämisessä ja käytössä on huo-
lehdittava riittävästä tietoturvasta ja niiden hen-
kilöiden ja tahojen tietosuojasta, joita koskevia
tietoja aineisto mahdollisesti sisältää. Aineisto
ei saa olla muiden kuin käyttölupahakemuksessa
yksilöityjen henkilöiden tai tahojen saatavilla.

Aineistoa saa käyttää ainoastaan käyttö-
lupahakemuksessa ilmoitetun käyttötarkoituk-
sen mukaisesti. Jos aineistoa halutaan käyttää
muihin tutkimus- tai opetustarkoituksiin, on toi-
mitettava tietoarkistolle uusi käyttölupahake-
mus. Käyttötarkoituksen päätyttyä aineisto on
hävitettävä.

FSD välittää aineistoja

muista tietoarkistoista

FSD:n kautta käytettävissä on myös runsaasti
kansainvälisiä ja maakohtaisia aineistoja, jotka
on arkistoitu muihin tietoarkistoihin, esimerkiksi
eurooppalaisiin arkistoihin tai suureen yhdys-
valtalaiseen arkistoon ICPSR:ään. Jos tarvitset
näiden arkistojen tietokannoista löytyvää aineis-
toa, ota yhteyttä FSD:n aineistopalveluun.

Lisätiedot:
http://www.fsd.uta.fi/tilaus.html
fsd@uta.fi
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Aineistoluettelo

World Values Survey (WVS)

World Values Survey:n (WVS) kansainväliset kysely-
aineistot muistuttavat rakenteeltaan Eurobarometrejä ja
ISSP-ohjelman aineistoja. Hankkeen aineistoissa on
kartoitettu eri maiden kansalaisten toimintaa sekä yh-
teiskunnallisia arvoja ja asenteita yhtenevin, struktu-
roiduin kyselyin. WVS-aineistoja on kerätty kolmessa
aallossa vuodesta 1981 lukien (1981-1984, 1989-1993
ja 1995-1997). Neljännen aallon aineistot on kerätty
vuosina 1999-2000, mutta kansainvälisen aineiston
arkistointi on vielä kesken. Suomen vuoden 2000 ai-
neisto ja European Values Study 1999/2000 -aineisto
ovat saatavissa tietoarkistosta.

Aineistojen suunnittelua, yhdistämistä ja arkis-
tointiin liittyvää dokumentointia on koordinoinut pro-
fessori Ronald Inglehart tukijoukkoineen ja ensimmäi-
sen aallon eurooppalaisten aineistojen osalta European
Values Systems Study Group. Suomi on kuulunut
WVS-maihin alusta alkaen Suomen Gallup Oy:n ke-
räämin aineistoin.

Energia-asennetutkimukset

Suomalaisten energia-asenteita kartoittava tutkimus-
sarja käynnistyi Tampereen yliopistossa Imatran Voi-
ma Oy:n rahoituksella vuonna 1983. Tutkimussarjan
kerran vuodessa tehdyillä postikyselyillä on selvitetty
ja seurattu suomalaisten suhtautumista energiapoliit-
tisiin kysymyksiin. Vertailukelpoiset aineistot mahdol-
listavat suomalaisten energia-asioita koskevien käsitys-
ten, kannanottojen, mielipiteiden, uskomusten, arvos-
tusten, asenteiden ja tietojen yksityiskohtaisen empii-
risen analyysin ja systemaattisen seurannan. Tieto-
arkistoon on tällä hetkellä arkistoitu sarjan aineistot
vuosilta 1983-1991.

EVAn EU-asennetutkimukset

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn vuonna 1992
aloittamassa tutkimussarjassa seurataan suomalaisten
integraatioajattelun muutoksia. Tutkimuksissa on sel-
vitetty suomalaisten mielipiteitä maamme EU-jäsenyy-
destä, Euroopan unionin tulevaisuudesta ja laajentumi-
sesta, Euroopan talous- ja rahapolitiikasta, EMUsta,
europarlamentista, maamme turvallisuuspolitiikasta,
EU-tuista ja Euroopan yhdentymisestä yleensä. Tut-
kimusaineistot on koottu postikyselynä, ennen vuoden
1994 EU-kansanäänestystä kahdesti vuodessa ja vuo-
desta 1995 alkaen kerran vuodessa. Tutkimukset on
toteuttanut EVAn toimeksiannosta Yhdyskuntatutkimus
Oy.

EVAn kansalliset

asennetutkimukset

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn kansallisia
asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984 alkaen kah-
den vuoden välein. Niissä on tutkittu suomalaisten yh-
teiskunnallisia asenteita ja arvoja sekä käsityksiä ny-
kyhetkestä ja tulevaisuudesta. Kussakin aineistossa on
mukana sekä uusia, kyselyhetkellä ajankohtaiseksi
nousseita aihepiirejä että pysyviä teemoja, joita on sa-
moilla kysymyksillä seurattu sarjan aiemmissa tutki-
muksissa. Käsiteltyjä aiheita ovat mm. demokratia,
markkinatalous, hyvinvointi, ympäristö, yhteiskunta ja

Nuorisobarometrit

Nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora on teettänyt vuo-
desta 1994 alkaen Nuorisobarometreja. Niissä kartoi-
tetaan säännöllisesti 15 - 29-vuotiaiden nuorten asen-
teiden ja odotusten kehittymistä. Barometreissa on sekä
ajankohtaisia että toistuvia kysymyksiä, joiden avulla
voidaan seurata pidemmän aikavälin asennemuutok-
sia. Barometreissa on selvitetty muun muassa nuorten
koulutukseen, työhön, sosiaaliturvaan, kuluttamiseen,
huumeisiin, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kan-
salaisaktiivisuuteen liittyviä asenteita.

Nuorisorikollisuuskysely

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos käynnisti keväällä
1995 tutkimushankkeen nuorison rikollisen ja kielle-
tyn toiminnan seuraamiseksi pitkällä aikavälillä. Tut-
kimuksia on tehty vuosina 1995, 1996, 1998 ja 2001 ja
ne on kaikki arkistoitu tietoarkistoon. Tutkimuksissa
käytettiin ns. itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimus-
menetelmää. Peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset eri
puolilta Suomea vastasivat nimettöminä omaa kiellet-
tyä ja rikollista toimintaansa koskeviin kysymyksiin.

Perhebarometrit

Väestöliiton väestöntutkimuslaitos on toteuttanut vuodesta
1996 alkaen postikyselynä perhebarometrien sarjaa. Per-
hebarometrit keskittyvät nimensä mukaisesti perhettä kos-
keviin kysymyksiin, mutta jokaisella barometrilla on myös
oma erityisteemansa. Teemoina ovat olleet mm. sukupol-
vien välinen avunanto, yhteiskunnallisten tukien ja palve-
luiden riittävyys, vastuun jakaminen perheessä, työn ja
perheen yhteensovittaminen, vanhemmuuden toteuttami-
nen, lastenkasvatus, lasten ajankäyttö ja harrastukset.

Puolueiden

ajankohtaistutkimukset

Puolueiden ajankohtaistutkimukset kuuluvat nk. puo-
lueiden yhteistutkimusten sarjaan. Vuosina 1973–1990
ajankohtaistutkimuksia on tehty käyntikyselyinä vuo-
sittain lukuunottamatta vuosia 1985 ja 1989. Aineistot
on koottu pääosin strukturoidulla kyselylomakkeella,
1000-2000 haastattelua/tutkimus. Vuodesta 1991 alkaen
tutkimukset on tehty GallupKanavalla kotitalouksiin
asennetuin mikrotietokonein ja Internet-päättein. Kai-
kissa tutkimuksissa on selvitetty väestön äänestyskäyt-
täytymistä, huolenaiheita, mielipiteitä hallituksesta ja
puolueista sekä suhtautumista valtakunnallisiin poliit-
tisiin kysymyksiin. Usein on tiedusteltu myös talou-
dellista tilannetta koskevia odotuksia, puheenjohtajan
merkitystä puolueelle, vastaajan osallistumista poliit-
tiseen toimintaan ja mielipiteitä kunnallispolitiikasta.

Ennen Yhteiskuntatieteellistä tietoarkistoa vuosien
1973–1984 Puolueiden ajankohtaistutkimusten arkis-
toinnista vastasi Helsingin yliopiston Yleisen valtio-
opin laitos.

politiikka, Suomen kansainvälinen asema, lama, talou-
dellinen kasvu, suomalaisten identiteetti ja suomalais-
ten suhtautuminen tulevaisuuteen. Tutkimukset on to-
teuttanut EVAn toimeksiannosta Yhdyskuntatutkimus
Oy.

Kaupunkipalvelututkimukset

Kaupunkipalvelututkimusten pääpaino on asukkaiden
kuntapalveluja ja hallintoa koskevien mielipiteiden sel-
vittämisessä. Tutkimuksia on tehty vuodesta 1983 ja
aineistot ovat suurimmalta osalta vertailukelpoisia kes-
kenään. Aineistoista vastasi aluksi Suomen Kaupunki-
liitto ja vuodesta 1993 alkaen aineiston on kerännyt
Efektia Oy.

Kehitysyhteistyötutkimukset

Kehitysyhteistyötutkimukset ovat Ulkoasiainministe-
riön kehitysyhteistyöosaston teettämiä mielipidetiedus-
teluja, joissa on kartoitettu kehitysyhteistyön tiedon-
tarvetta ja kansalaisten asennoitumista kehitysyhteis-
työhön. Aineistoja on kerätty vuosina 1997, 1999, 2000,
2001 ja 2002.

Kunnallisalan ilmapuntarit

Kunnallisalan kehittämissäätiön Ilmapuntari-aineistot
on kerätty vuosittain, kohderyhminä kuntalaiset, kun-
nanjohtajat ja kunnanhallitusten puheenjohtajat. Ai-
neistot mahdollistavat asukkaiden mielipiteiden vertai-
lun kunnanjohtajien ja kunnanhallitusten puheenjohta-
jien mielipiteisiin. Tutkimusten aihealueina ovat mm.
kunnallinen demokratia ja itsehallinto, kuntien tehtä-
vät ja talous sekä kunnan tehtävien ja palveluiden taso
ja niiden kehittämistarpeet. Kunnallisjohto on lisäksi
arvioinut mm. yhteistyötä eri tahojen kanssa, valtion-
ohjauksen nykytilaa ja kehitysnäkymiä sekä ottanut
kantaa valtion tiedonkeruuseen kunnilta. Tietoarkistoon
on arkistoitu vuosien 1992-2000 ilmapuntarit.

KuntaSuomi 2004

KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelma on Kuntaliiton,
yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteinen tutkimus-
kokonaisuus, jossa analysoidaan kuntien kehitystä ajan-
jaksolla 1995-2004. Ohjelmassa on mukana 47 kun-
taa, jotka edustavat mahdollisimman hyvin suomalais-
ta kuntakenttää. Tutkimusohjelma jakaantuu 14 tutki-
musmoduliin. Useimpien modulien tieto kerätään posti-
kyselyillä. Tiedot ovat yhdistettävissä toisiinsa (hori-
sontaalisuus) ja aikasarjoittain (vertikaalisuus).

MTS-aineistot

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS)
vuosittaiset turvallisuus- ja ulkopoliittisiin teemoihin
sekä maanpuolustukseen liittyvät kyselytutkimukset
selvittävät suomalaisten turvallisuuspoliittisia mielipi-
teitä ja asenteita sekä niiden muodostumiseen vaikut-
tavia tekijöitä. Tietoarkistoon arkistoidut aineistot kat-
tavat vuodet 1992-2000.
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Sosiaalibarometrit

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) sosiaali-
barometreissa vuosilta 1994–2000 eri palveluiden tuot-
tajat (kuntien sosiaalitoimi, terveyskeskukset, työvoi-
matoimistot, Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistot ja
sosiaali- ja terveysjärjestöt) arvioivat palveluiden tilaa
ja kansalaisten hyvinvoinnin muutoksia.

Tampereen yliopistosta

valmistuneiden

sijoittumisseuranta

Tampereen yliopiston rekrytointipalvelut, suunnittelu-
yksikkö ja opintotoimisto ovat seuranneet vastaval-
mistuneiden työllistymistä säännöllisesti vuodesta 1994
alkaen nk. sijoittumisseurantatutkimuksilla. Niissä tar-
kastellaan Tampereen yliopistosta valmistuneiden ylem-
män korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyys-
tilannetta vuoden kuluttua valmistumisesta. Jokaisessa
aineistossa on useita nykyiseen työtilanteeseen, työn-
antajaan ja työnhakuun liittyviä kysymyksiä. Taus-
tatietoina ovat mm. vastaajan sukupuoli, tutkinto, tut-
kinnon aloitusvuosi, tiedekunta, laitos, pääaine ja maa-
kunta.

Uskonto ja uskonnollisuus

Venäjällä

Uskonto ja uskonnollisuus Venäjällä on tutkimussarja,
jota on tehty Suomen Akatemian ja Venäjän tiedeaka-
temian yhteisenä hankkeena. Venäjällä käytännön to-
teutuksesta on vastannut Institut sravnitel'nyh social'nyh
issledovanij (Vertailevan sosiaalitutkimuksen instituut-
ti), Suomessa tutkimus on toteutettu Kirkon tutkimus-
keskuksessa. Tutkimusta on tehty vuosina 1991, 1993,
1996 ja 1999. Aineistot on arkistoitu Yhteiskuntatie-
teelliseen tietoarkistoon.

Yksittäiset aineistot

FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996
FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000
FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001
FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat :

aineistot 1983-1991
FSD1218 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat :

seurantakysely 1994
FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman

muutos 1988
FSD1045 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman

muutos 1994
FSD1046 Baltian muutos 1993
FSD1216 Demokratisoituminen ja valtaresurssit

1850-2000
FSD1042 Eduskuntavaalit 1999
FSD1018 Eduskuntavaalitutkimus 1991
FSD1145 Elämänarvostukset 1997
FSD1229 Elämäntyylitutkimus 1995
FSD1117 Euro Student Report 2000
FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999
FSD1125 Gallup Ecclesiastica 1995
FSD1107 Gallup Ecclesiastica 1999
FSD1227 Hyvinvointi 1995

FSD1228 Hyvinvointi 1996
FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1
FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2
FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus

1995
FSD1124 Kehitysyhteistyön vaikuttajatutkimus

1994
FSD1089 Korkeakoulujen tutkimustoiminnan

dynamiikka ja tuloksellisuus 1990
FSD1146 Koululaiset ja Eurooppa 1993
FSD1096 Kunnallis- ja eurovaalien seuranta 1996
FSD1174 Kuntien ympäristökysely 1994
FSD1175 Kuntien ympäristökysely 1998
FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001
FSD1039 Käsityksiä maailmasta vuonna 2000, 1968
FSD0200 Luokkarakenne ja luokkatietoisuus

1980-1983
FSD1110 Luottamus tuomioistuimiin :

käräjäoikeuskysely 1999
FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin :

ylimääräiset muutoksenhaut 1989 - 1998
FSD0201 Maailman taloudelliset ja sosiaaliset

tunnusluvut 1950-1992
FSD1256 Masennuskysely 2002
FSD1138 Mielikuvat tulevasta vuosituhannen

vaihteesta 1997
FSD1212 Mielipiteet julkisen sektorin leikkauksista

ja sosiaalipolitiikan suunnasta 1993
FSD1250 Moraalikysely 2001
FSD1027 Nuoret ja eduskuntavaalit 1999
FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999
FSD1048 Nuoret ja presidentinvaalit 2000
FSD1123 Nuorisotutkimus 1993
FSD1214 Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta

1997
FSD1116 Opintojen etenemiseen vaikuttavat tekijät

1998
FSD1115 Opiskelijabarometri 1997
FSD1221 Oululaisten suhtautuminen

kansainvälistymiseen 1996
FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako

perheessä 1998
FSD1126 Pelot ja uhkakuvat 1999
FSD1017 Pohjoismainen hyvinvointitutkimus 1972
FSD0204 Poliittinen toiminta 1973-1976
FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros
FSD1041 Presidentinvaalit 2000, 2. kierros
FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 :

ehdokkaat
FSD1022 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 :

puoluejäsenet
FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 :

valitsijakunta
FSD1024 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 :

yhdistetty aineisto
FSD1127 Rukoilututkimus 1998
FSD1049 Sanomalehden yhteiskunta 1994
FSD1144 Seurakuntavaalit 1998
FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 :

kuntien valtuutetut
FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 :

palokuntalaiset
FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000
FSD1111 Suomalaisten suhtautuminen

ulkomaalaisiin 1996
FSD1195 Suomen EU-kansanäänestys 1994
FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa

vuosituhannen vaihteessa
FSD1141 Telakoiden työntekijäkysely 1992
FSD1181 Tiedebarometri 2001

Aineistoluettelo

FSD1177 Tietoyhteiskunta, tietotyö ja ammatti
rakenteen muutos 2000

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden
integroituminen Suomeen 2002

FSD1025 Ulkomaanuutistutkimus 1995
FSD1090 Valtarakennetutkimus 1991
FSD1153 Verkostokartoitus 1994 : järjestöt
FSD1154 Verkostokartoitus 1994 : kunnat
FSD1152 Verkostokartoitus 1994 : kuntien hankkeet
FSD1211 Viestintäkasvatus perusopetuksessa 1998
FSD1219 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja

hyvinvointiongelmien paikantuminen
1995

FSD1252 Väkivaltakysely 2001
FSD1047 YLE:n TV-uutisten europarlamenttivaali-

kysely 1999
FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990
FSD1091 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1997

Arkistoitavina olevat

kvantitatiiviset aineistot

Tietoarkistossa on lukuisia aineistoja, joiden osalta
arkistointiprosessi on vielä kesken. Tällä hetkellä arkis-
toitavana on muun muassa Liikuntatutkimus 2001 –
2002 -aineistot sekä tuoreimpia puolueiden ajankoh-
taistutkimuksia ja MTS-aineistoja.

Aineistojen valmistumisesta tiedotetaan www-sivuil-
lamme ja postituslistallamme. Aineistoista kiinnostu-
neet voivat myös ottaa yhteyttä aineistopalveluumme
(fsd@uta.fi tai puh. 03-215 8519).

Arkistoidut ja parhaillaan

arkistoitavana olevat laadulliset

aineistot:

FSD1248 Aikakauslehtien kansikuvat 1955, 1975 ja
1995: tapausmatriisi
FSD1249 Ydinjätepäätös
FSD1251 Onnen kukkuloilla: vastavihityt
FSD1254 Huumeiden käyttö
FSD1267 Parisuhdemoraali
FSD1268 Ajatuksia moraalista
FSD1270 Lennonjohtajien ammatti-identiteetti
FSD1272 Vaalimaatti: Puolueohjelmat 2003
FSD1280 Humalakokemukset
FSD1281 Alkoholinkäyttö ja vanhemmuus
FSD1282 Alkoholinkäytön syyt ja selitykset
FSD1283 Äitinä aikuiselle
FSD1286 Perheväkivalta
FSD1287 Väkivaltakokemukset
FSD1288 Seksuaali-identiteetit
FSD1290 Kaltaistensa kanssa
FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja
toipumisesta
FSD1296 Elämä masentuneena
FSD1297 Mielipiteitä alkoholista
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Henkilökunta

Sami Borg johtaja
sami.borg@uta.fi
(03) 215 8524

Katri Aarnio tutkimussihteeri
katri.aarnio@uta.fi
(03) 215 8519

Erja Huurtela toimistosihteeri
erja.huurtela@uta.fi
(03) 215 8532

Aineistopalvelu
Maria Forsman informaatikko

maria.forsman@uta.fi
(03) 215 8531

Mari Kleemola arkistonhoitaja
mari.kleemola@uta.fi
(03) 215 8528

Arja Kuula arkistonhoitaja
arja.kuula@uta.fi
(03) 215 8529

Helena Laaksonen vs. arkistonhoitaja
helena.laaksonen@uta.fi
(03) 215 8067

Seppo Antikainen tutkimusamanuenssi
seppo.antikainen@uta.fi
(03) 215 8527

Hannele Keckman-Koivuniemi tutkimusamanuenssi
hannele.keckman-
koivuniemi@uta.fi
(03) 215 8530

Taina Jääskeläinen kielenkääntäjä
taina.jaaskelainen@uta.fi
(03) 215 8804

Tarja Uotila tietopalvelusihteeri
tarja.uotila@uta.fi
(03) 215 8803

Tekninen tuki
Sirkka Säynäjäkangas atk-erikoistutkija

sirkka.saynajakangas@uta.fi
(03) 215 8521

Matti Heinonen atk-erikoistutkija
matti.heinonen@uta.fi
(03) 215 8523

Jouni Sivonen pääsuunnittelija
jouni.sivonen@uta.fi
(03) 215 8522

Verkkotietovarannot
Tuomas J. Alaterä suunnittelija

tuomas.alatera@uta.fi
(03) 215 8533

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
FSD on opetusministeriön rahoit-
tama yhteiskuntatieteellisen tutki-
muksen ja opetuksen valtakunnal-
linen palveluresurssi. Vuoden 1999
alusta lukien Tampereen yliopiston
yhteydessä toimineen yksikön teh-
tävänä on arkistoida yhteiskunta-
tieteellisiä tutkimusaineistoja, vas-
tata niihin liittyvästä tietopalvelusta
sekä edistää koti- ja ulkomaisten
tutkimusaineistojen käyttöä. Tieto-
arkiston toimintaa ohjaavat johto-
kunta ja valtakunnallinen neuvot-
telukunta.

FSD:n

perustehtäviä

ovat tutkimus-

aineistojen

• hankkiminen arkistoitavaksi,
• luovutus- ja käyttöehtojen

yksilöinti ja valvonta,
• tarkistaminen, korjaaminen ja

muokkaus arkistointia koskevi-
en ohjeiden ja säännösten
mukaisesti,

• säilyttäminen ja käyttökuntoi-
suuden ylläpito,

• sisällön, keruun ja aineistoihin
liittyvien muiden ominaisuuksi-
en kuvailu ja näitä koskevien
tietojen siirtäminen aineisto-
tietokantoihin,

• tietoaineistojen luovuttaminen
ja niitä koskevien oheistietojen
antaminen ja

• tutkimusaineistojen käyttöön
liittyvä muu käyttäjäpalvelu.

www.fsd.uta.fi

Perustehtäviensä

ohella FSD voi

• kehittää ja ylläpitää toimintaan-
sa liittyviä muita tietokanta-
palveluja,

• tehdä ehdotuksia tutkimus-
aineistojen dokumentointia
koskeviksi kansallisiksi
standardeiksi,

• organisoida alaansa liittyvää
tutkimusta ja opetusta sekä
hankkia näille rahoitusta,

• harjoittaa alaansa liittyvää
julkaisutoimintaa sekä

• liittää tehtäviinsä tarkoituksen-
mukaisiksi katsottuja muita
toimintoja.

FSD toteuttaa tehtäviään tekemäl-
lä aktiivista yhteistyötä alan kan-
sainvälisten ja muiden maiden kan-
sallisten toimijoiden kanssa.

Aineistojen luovuttaminen ar-
kistoitavaksi ja luovuttaminen ar-
kistosta jatkokäyttöön perustuvat
tarkoin säänneltyihin ehtoihin ja
sitoumuksiin: aineistojen luovutta-
jat voivat asettaa ehtoja luovutta-
miensa aineistojen käytölle ja lisäk-
si jatkokäyttäjät sitoutuvat lupa-
hakemuksissaan tarkkoihin käyt-
töehtoihin.

Aineistojen siirtäminen arkis-
toitavaksi ei pääsääntöisesti vaiku-
ta niihin kohdistuviin omistus- tai
tekijänoikeuksiin. FSD:n toiminta
perustuu huolellisesti suunnitel-
tuihin ja asianomaisten valvonta-
viranomaisten hyväksymiin tieto-
suoja- ja tietoturvallisuustoimen-
piteisiin.

Yhteiskuntatieteellinen tieto-
arkisto luovuttaa arkistoimiaan
aineistoja tieteelliseen tutkimus- ja
opetuskäyttöön, ei kuitenkaan kau-
pallisiin tarkoituksiin. FSD:n pe-
ruspalvelut ovat maksuttomia.
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