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GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften toimii yhtenä lenkkinä eurooppalaisessa
yhteiskunnallisten tietoarkistojen verkostossa, Council of European Social Science Data Archives
(CESSDA)

GESIS-tutkimuslaitos on viime vuodet vetänyt EU:n puiteohjelmahanketta, johon osallistuvat
useimmat entisen itäblokin maat. Vain neljä maata, joilla on tiedonjakamisongelmia, on joukosta
poissa, totesi monimielisesti Brigitte Hausstein GESISistä. Työpaja Bukarestissa veti koko
projektin tulokset kasaan viime kesänä.

Itäisessä Euroopassa tiedon jakaminen on edelleen arastuttava asia. Syyt siihen ovat yleisimmin
mentaalisia: kaiken muun ohella myös tietolähteet yksityistettiin sosialismista päästyä ja arkistoitu
tieto voi olla nyt myytävää tavaraa, tutkijat eivät paljon luota toisiinsa ja tietoa pidetään
kilpailuvalttina, tutkimusaineistojen väärinkäyttöä pelätään eikä tietenkään haluttaisi nähdä vaivaa
yhteisten asioiden eteen. Vaikka mielialat pikkuhiljaa muuttuisivatkin, tutkimustiedon jakaminen
kärsii tulevaisuudessa fyysisistä esteistä. Tiedosta puuttuu tietoa ts. metadataa, tiedonhallinnan
erityisosaaminen kadotettiin eikä rahaakaan ole.

Tietoa ei vieläkään ole saatu massatuotantoon, koska sitä pidetään ”asianomaisten organisaatioiden”
yksinoikeutena. Tutkimustraditio ei ole ollut avoin eikä tieto ole virrannut siinä vapaasti. Koska
tapana ei ole ollut jakaa tutkimustietoa, ei ole välineitäkään.

Lääkkeeksi Brigitte Hausstein tarjosi yhteistyötä: sähköisen tiedon jakamisympäristöjä laajaan
käyttöön sekä apurahoja infrastruktuurin rakentamiseen ja tutkimuslaitosten synergiaa. Loppujen
lopuksi siihen vaadittaisiin vain uutta tiedepolitiikkaa. Rahoituksen ehtona pitää vaatia, että tiedot
pannaan yleiseen jakoon ja tutkimusdata linkitetään tutkimuksen tuloksena syntyviin julkaisuihin.
Tietoon pitää taata pysyvä pääsy ja siihen on voitava aina viitata. Ahkeralla koulutuksella päästään
loppupäätelmään: Yes, we share!

Tutkimus tehtiin survey-menetelmällä – ihan vaan kyselemällä osallistujilta samoja asioita. Tiedot
lienevät saatavissa GESIS-tutkimusarkistosta ja esityksen voi katsoa verkossa:
E4: CESSDA PPP

Tutkimustiedon elinkaarta rakennetaan Mannheimissa
Saksassakin tutkimusaineistot ovat olleet pätkittäisiä, mutta nyttemmin mm. GESIS on ottanut
käyttöön Data Documentation Initiativen viimeisimmän version eli DDI 3.0.
DDI on otettu mukaan suoraan arkistoprosesseihin. Arkisto koostuu enimmäkseen kvantitatiivisesta
datasta, joka on kasattu jollakin kyselymenetelmällä (kuten SPSS). Tärkeää on saada kuvailutermit
ja tarkkeet mukaan heti, kun tieto syntyy. Jakaa itse kysymykset ja tuloksena saatu data
systemaattisiin ja konseptuaalisiin luokkiin. Metadata on siis olennainen osa tietosisältöä.
Mikrodata kiinnostaa tutkijoita entistä enemmän. Siksi on tärkeää, että tieto on rakenteistettua
pienimpiä osasiaan myöten. Tiedon louhintaan makrotasolla ei oikein päästä.

http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/tutkimustietoa-jaetaan-pian-itaisessa-keski-euroopassakin
http://www.gesis.org/
http://www.fsd.uta.fi/iassist2009/presentations/E4_Hausstein.pps
http://www.icpsr.umich.edu/DDI/ddi3/getting-started.html


Tutkijan kannalta vaatimus on kohtuuton, jos asiaa ei välitetä tehdä helpoksi (esimerkiksi
tarjoamalla kysymyseditori, jossa tekijä täyttää metatiedot mahdollisimman tarkasti). Avainasia
tässä on se, että metatiedon tuottamista ei tarvitse erikseen miettiä, vaan se syntyy ”ajattelun
myötä”. On ohjelmoinnin ongelma saattaa data sellaiseen modulaariseen muotoon, että sitä voidaan
pyöritellä tutkimustarpeiden mukaan. Joka tarkoitukseen ei varmaankaan saada tehtyä yhtä
työkalua, vaan tulokseen päästään työkalujen kokoelmalla, joka valikoituu aineiston mukaan.
Yleisöpuheenvuorojen mukaan tämä prosessi on tutkimuksen kannalta elintärkeää, koska
rakenteistettu tieto mahdollistaa myös fasetoidun tiedonhaun.

Esitys on katseltavissa ja kuultavissa verkossa
Tag – You’re it! DDI Applications and Experiences

Slovakia tulee mukaan eurooppalaiseen tutkimusarkistojen
perheeseen
Juraj Svec esitteli Slovakian uutta tutkimusarkistoa SASDia, Slovak Archive of Social Data.
Arkiston perusti Slovakian tiedeakatemia 2004 Bratislavaan. Aluksi se oli amatöörimäisesti
hoidettu ja perustui tutkijoiden ja opiskelijoiden vapaaehtoistyöhön. Tutkimusdataa piti alkaa kerätä
melkein nollasta, sillä itäblokissa ei sosiaalitutkimuksella ollut suurta painoarvoa ja osa
tietoaineistoista jäi Tshekin haltuun liittovaltion hajottua.

Nyt arkisto kerää ja jakaa tilastoaineistojen lisäksi myös laadullista tutkimusaineistoa. Se tukee
maan tutkimussektoreilla datan uudestaan käyttöä ja kyselyiden kierrättämistä. Tavoitteena on
yksinkertainen, helppo verkkopalvelu, jossa olisi DDI-suositusten mukainen arkkitehtuuri tiedon
jakamiseen myös kansainvälisesti. Tiedon keräämisen pitää olla pitkäjänteistä ja datan tasalaatuista,
jotta trendit saadaan esiin. Slovakialaiset haluaisivat osallistua yhteiskuntatieteellisten arkistojen
wikiin.

Viro kurkottaa mukaan yhteiskunnalliseen tutkimukseen
Sosiologinen tutkimus tuli mahdolliseksi Virossa vasta 1960-luvun puolivälissä. Sosiologian
yliopisto-opetus alkoi 1980-luvun lopussa perestroikan myötä. Estonian Social Science Data
Archive ESSDA perustettiin Soroksen rahoilla Viron itsenäistyttyä toistamiseen. 1960-luvun
datasetit kopioitiin nauhoilta Microsoftin ohjelmien ymmärtämään muotoon. 1996 datapankki
pystytettiin Tarton yliopistoon.

Arkistotoiminta oli huonosti rahoitettua: Soroksen jälkeen saatiin vain pientä hankerahoitusta
yliopistoverkosta. Virossa ei ole oikein ollut tapana jakaa yhteiskuntatieteellistä tutkimustietoa,
mikä johtuu osaltaan huonosta luottamuksesta kansalaisten välillä. Tutkijat olivat itseoppineita –
sosiologista perinnettä ei ollut.

ESSDA jatkoi olemassaoloaan kaikesta huolimatta. Kokonaisesityksiä maan yhteiskunnallisesta
tilasta on ollut vaikea tehdä paikallisen tiedon perusteella. Yleistä tietoa ei tahdo olla. Viimeisimmät
kokonaisesitykset Viron sosiaalisesta kehityksestä ovat neuvostoajalta. Osaltaan siihen vaikuttaa
myös pieni lukijakunta; vironkielisellä tutkimus kirjallisuudella ei voi kilpailla tiedemarkkinoilla.
Tutkijat käyttävät vertailuissa EU-tasolla kerättyä tietoa ja partnereiden kanssa yhdessä tuotettua
tietoa. Sosiaalitutkimuksen kiinnostavuus on silti nousemassa.

http://www.fsd.uta.fi/iassist2009/presentations/D1_Granda.ppt


Vaikka päättäjät ovat penseitä, julkishallinto tarvitsee tietoa monitieteistä soveltavista
tutkimuksista. Tiedon pitäisi olla myös julkisesti saatavilla, koska on julkisesti rahoitettua.

Raportit pannaankin usein nettiin, mutta ei tutkimusaineistoa. Tarvittaisiin siis paljon metadataa
tästä tutkimuksesta. Siksi ESDA alkaa rakentaa metatietokantaa, johon tulee valikoima
käyttöliittymiä ja näkymiä eri käyttäjäryhmille ja data-arkisto tehdään lopulta NESSTAR-
metahaettavaksi. Käyttöliittymien lisäksi tarvitaan myös palveluita, koska virkamiehet eivät
mielellään itse käytä arkistosovelluksia. Käyttöönotto vaatii tietysti myös laajaa kouluttamista,
kertoo Andy Rammer Tarton yliopistosta.

What Do Researchers Look for in Archives? Data and Metadata on User Requests, and After
Service Tracking in the Case of an Emerging Data Sharing Culture

Tutkimustietoa verkossa suoraan Venäjältä
Anna Bogomolova kertoi opetustyöstä Moskovan yliopiston ylläpitämässä University Information
System RUSSIA -tietoarkistossa( UIS Rossija – Universiteskaja informatsionnaja sistema
ROSSIJA). Arkistoa esiteltiin muutama vuosi sitten Valtiotieteellisen tiedekunnan seminaarissa. Se
on merkittävä tutkimustiedon ja virallistiedon lähde Venäjällä, mutta vähän tunnettu. Taloustiedon
lisäksi se sisältää mm. yhteiskunta- ja väestötieteellistä tutkimustietoa, Carnegie-säätiön aineistoja
ja paljon tilastoja. Sisältö on pääosin venäjänkielistä, mutta valittavana on myös karsittu
englanninkielinen käyttöliittymä. Tutkijoille on luvattu antaa maksuton käyttöoikeus pyydettäessä.
Osa aineistosta on täysin avoimesti käytettävissä. http://uisrussia.msu.ru/index_e.jsp
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