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Tietoarkisto

Kansallinen tutkimusinfrastruktuuri, arkistoi ja välittää sähköisiä 
tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun
 Palvelut maksuttomia
 CESSDAn palveluntuottaja Suomessa
 CoreTrustSeal-sertifioitu
 Perustehtävinä

 hoivaaminen, säilytys ja toimittaminen jatkokäyttöön

 tietopalvelu

 (ihmistieteellisten) aineistojen hankinta

 vertailevan tutkimuksen edistäminen

 vaikuttaminen (aineistot, avoimuus, parhaat käytännöt, standardit…)
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https://services.fsd.uta.fi/catalogue/
https://www.coretrustseal.org/
https://www.fairdata.fi/tietoa-fairdatasta/fair-periaatteet/
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Elinkaari, hallinnointi, säilyttäminen ja lisensointi

 Palvelut kattavat koko elinkaaren
 Keskeinen tarve: jatkokäyttö otetaan huomioon jo suunnittelu- ja 

rahoituksenhakuvaiheessa

 Tutkimusaineisto- ja seulontakriteerit
 Tekninen: arvokastakaan aineistoa ei voi hyödyntää, jos se ei ole 

prosessoitavissa tai ymmärrettävästi järjestetty

 Oikeudellinen: arkistoinnista sovitaan aina, omistussuhteet selvillä, 
henkilötietojen käsittely perusteltua

 Laadullinen: aineistolla on jatkokäyttöpotentiaalia. Potentiaali ei perustu 
arvonmääritykseen

 Datatyypit: havaintomatriisit, haastatteluaineistot, litteraatit, analysoitu 
lehtiaineisto, vapaasti saatava verkkoaineisto**

 Pääasiassa anonymisoitavissa oleva aineisto, jonka arkistoinnista on informoitu

 Pääasiassa suomen, ruotsin tai englanninkielinen aineisto4
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Elinkaari, hallinnointi, säilyttäminen ja lisensointi 2

 Keskeisimpiä palveluita aineiston hoivaaminen (kuratointi)
 Erityisvahvuuksia tietosuojakysymykset, anonymisointi, metatieto- ja 

tietojärjestelmäosaaminen
 Säilytyksessä käytössä Tampereen korkeakouluyhteisön 

tietohallinnon palvelut ja kansallinen pitkäaikaisäilytysratkaisu
 CTS-sertifikaatti pidetään voimassa osoituksena kyvystä säilyttää 

sekä bitit että ymmärrettävyys
 Aineistot tarkistetaan, dokumentoidaan, piditetään, versioidaan ja 

tilauksesta käännetään englanniksi. Niille annetaan viittausmalli.

 Lisenssit: joko avoin tai rajattu käyttöehto
 Tutkija päättää: avoimet aineistot jatkokäyttöön CC BY –lisenssillä. 

Vaihtoehtona rajaus tutkimus- ja opiskelukäyttöön, tutkimuskäyttöön 
tai luvanvaraiseksi Tietoarkiston kautta. Embargo mahdollinen.

 Metatiedot ovat aina avoimia (CC0 tai CC BY) ja haravoitavissa
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Kansallisarkisto ja arkistosektorin toimijat, korkeakoulut, THL ja tutkimuslaitokset



www.fsd.tuni.fi

Yhteistyön merkityksestä
 Alunperin hoidettu koko elinkaari itse… 
 Uudessa strategiassa korostuu erityisesti yhteistyö ja yhteisöllisyys
 Yksi taho ei pysty kattamaan kaikkia sisällöllisiä tieteenalatarpeita
 Verkostot avainasemassa uudenlaisten datapalvelujen toteuttamisessa
 Tiedeyhteisö on verkosto  ilman tutkijoita ei mahdollista kasvattaa osaamista 

uudenlaisista aineistoista ja tarpeista
 Tekninen säilyttäminen rakennettu kansallisesti ja hyödyntäen olemassa olevia 

infrastruktuureita
 Kuvailussa hyödynnetään ja kehitetään sanastoja, luokituksia, käännöksiä ja 

metadatamalleja
 Metadatan rikastaminen ja liikkuvuus: Hyödynnetään olemassa olevaa 

metadataa ja tarjotaan omamme käyttöön
 FAIR: yhteentoimivan, koneluettavan metadatan tuottaminen ja rikastaminen
 Tunnisteet laajemmin käyttöön, myös toimijoille
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Yhteistyön muotoja ja tarpeita

 Tieteenalakohtaisen osaamisen keskittymät ja resurssit

 Institutionaalisten ja keskitettyjen palveluiden 
suhteet/päällekkäisyydet

 Avoimuuden rajat ja vastuut

 Koulutusyhteistyö datanhallinnassa ja hoivassa
 Esim. kuvailu, kuvailuformaatit, aineistonhallinta

 Avoimuuden mahdollisuudet tutkimuskäytön ohella 

 Sovelluskehitys datapalvelujen tueksi

 Perinteinen työryhmäosallistuminen
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Haluatko kuulla lisää?

 Tietoarkisto ja CESSDAn palvelut –webinaari 17.3.2021
 www.fsd.tuni.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tietoarkisto-ja-

cessdan-palvelut-2021/

 Usein kysytyt kysymykset
 www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/ukk/

 www.facebook.com/tietoarkisto

 twitter.com/tietoarkisto

 www.instagram.com/tietoarkisto/
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http://www.fsd.tuni.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tietoarkisto-ja-cessdan-palvelut-2021/
http://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/ukk/
https://www.facebook.com/tietoarkisto
https://twitter.com/tietoarkisto
https://www.instagram.com/tietoarkisto/
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Yhteistyöterveisin

https://www.fsd.tuni.fi/

Tuomas J. Alaterä
tuomas.alatera@tuni.fi
0000-0002-3448-3448

Jollei erikseen toisin mainita, tämä esitys on 
lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 

Kansainvälinen -lisenssillä.
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