
Mikä 
Tietoarkisto?
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto arkistoi  
ja pitkäaikaissäilyttää sähköisessä muodossa  
olevia tutkimusaineistoja, tarjoaa niihin liittyvää 
tietopalvelua ja jakaa aineistoja tieteelliseen  
tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön. Asiak-
kaamme ovat pääasiassa yhteiskuntatieteilijöitä, 
mutta palvelemme myös esimerkiksi humanis-
teja sekä terveys- ja lääketieteilijöitä. Kaikki  
peruspalvelumme ovat maksuttomia.

Tietoarkisto perustettiin Suomen Akatemian  
aloitteesta Tampereen yliopiston yhteyteen 
vuonna 1999. Yksikkö palvelee koko Suomea  
ja tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä. 
Akatemia kehottaa arkistoimaan tutkimusaineis-
tot soveltuvaan arkistoon, kuten Tietoarkistoon. 
Myös monet muut tutkimusrahoittajat ovat jo 
seuranneet Akatemian esimerkkiä.

Postiosoite: 33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite:  Åkerlundinkatu 5 B, 4. krs

Asiakaspalvelu:  asiakaspalvelu.fsd@uta.fi
040 190 1442 

Tietoarkisto sosiaalisessa mediassa
Twitter: @tietoarkisto
Facebook: www.facebook.com/ 
tietoarkisto

www.fsd.uta.fiwww.fsd.uta.fi www.fsd.uta.fi

Opastusta ja 
neuvontaa 
Tietoarkisto tarjoaa tietoa ja opastusta  
tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tueksi.

Aineistonhallinnan käsikirja
Aineistonhallinnan käsikirja antaa selkeitä  
ja konkreettisia ohjeita sähköisten tutkimus- 
aineistojen hallintaan, aineistonhallinta-
suunnitelman tekemiseen ja esimerkiksi 
haastateltavien informoimiseen. Käsikirja  
on vapaasti luettavissa Tietoarkiston  
verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi.

 www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/

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

 www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus

Tietopalvelua ja neuvontaa
Neuvomme ja autamme sopivan tutkimus- 
aineiston löytämisessä. Annamme tietoa  
aineistonhallinnasta ja pitkäaikaissäilytyk-
sestä. Jos tutkimusaineistojen eettiset tai 
lainsäädännölliset kysymykset askarruttavat, 
asiakaspalvelumme opastaa.



Aineistoja 
maailmalta
CESSDA
CESSDA on eurooppalaisten yhteis-
kuntatieteellisten tietoarkistojen 
muodostama tutkimusinfrastruktuuri,  
jonka kansallisena palveluntuottajana 
Tietoarkisto Suomessa toimii. CESSDAn 
verkkosivujen kautta pääset tutkimaan 
eurooppalaisten tietoarkistojen 
aineistotarjontaa.

 www.cessda.net

Maailman suurin – ICPSR
ICPSR on maailman suurin yhteiskunta-
tieteellinen arkisto. Sen tuhannet aineistot 
ovat maksutta suomalaisten tutkijoiden 
ja opiskelijoiden saatavilla. Rekisteröidy 
käyttäjäksi ja lataa dataa!

 www.icpsr.umich.edu

LIS Data Center
LISin aineistojen käyttö on maksutonta. 
Tarjolla on kansainvälisiä vertailuaineistoja 
tulonjaosta, työmarkkinoista ja 
varallisuudesta.

 www.lisdatacenter.org

Aineistoja 
Suomesta
Tietoarkistoon on tallennettu yli tuhat 
määrällistä ja parisataa laadullista aineistoa. 
Arkistoitujen aineistojen määrä kasvaa 
jatkuvasti. 

Ailasta voit ladata muun muassa
• Kehitysyhteistyötutkimukset
• Nuorisobarometrit
• EVAn asennetutkimukset
• SKS:n kirjoitusaineistoja
• Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä 

-kirjoitukset
• International Social Survey Programme 

-tutkimuksen Suomen aineistot
• International World Values Survey 

-tutkimuksen Suomen aineistot.

Arkistoi  
oma aineistosi
Onko sinulla tutkimusprojektisi aikana 
koottua, sähköisessä muodossa olevaa 
tutkimusaineistoa? Ilmoita aineistosi 
tallennettavaksi Tietoarkistoon. Voit 
ehdottaa aineistoa arkistoitavaksi myös 
verkkosivuillamme olevalla lomakkeella.

Lataa dataa  
Ailasta
Palveluportaali Ailassa Tietoarkistoon 
tallennetut tutkimusaineistot ovat maksutta 
rekisteröityneiden asiakkaiden saatavilla 
kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti. 
Ailassa voit tutustua haastattelukysymyksiin, 
kyselylomakkeisiin ja yksittäisiin muuttujiin. 
Voit myös selata aineistoluetteloa tai tehdä 
monipuolisesti omia aineistohakuja.

1. Kirjaudu  
Ailaan

2. Valitse sopiva  
aineisto

3. Lataa aineisto  
nopeasti ja kätevästi 
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