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ISSP-aineistojen rakenne ja laajuus

• Vuosittain vaihtuvat teemat ja pitkän aikavälin vertailumahdollisuus 
( laaja käytettävyys)

• Kansalliset ISSP-aineistot sisältävät jo sellaisinaan paljon 
datamateriaalia

• Kansainvälinen vertailumahdollisuus laajentaa 
vertailumahdollisuuksia merkittävästi



Arkistoitujen ISSP-aineistojen sisältö
• FSD0115 ISSP 2000: ympäristö II: Suomen aineisto

• FSD0116 ISSP 2001: sosiaaliset verkostot II: Suomen aineisto

• FSD0119 ISSP 2002: perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III: Suomen aineisto

• FSD0121 ISSP 2003: kansallinen identiteetti II: Suomen aineisto

• FSD2039 ISSP 2004: kansalaisosallistuminen: Suomen aineisto

• FSD2133 ISSP 2005: työorientaatiot III: Suomen aineisto

• FSD2248 ISSP 2006: valtion tehtävät IV: Suomen aineisto

• FSD2330 ISSP 2007: vapaa-aika ja urheilu: Suomen aineisto

• FSD2410 ISSP 2008: uskonto III: Suomen aineisto

• FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto

• FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto

• FSD2703 ISSP 2011: terveys: Suomen aineisto

• FSD2820 ISSP 2012: perhe, työ ja sukupuoliroolit IV: Suomen aineisto

• FSD2944 ISSP 2013: kansallinen identiteetti III: Suomen aineisto

• FSD2998 ISSP 2014: kansalaisosallistuminen II: Suomen aineisto

• FSD3106 ISSP 2015: työorientaatiot IV: Suomen aineisto

• FSD3149 ISSP 2016: valtion tehtävät V: Suomen aineisto

• FSD3237 ISSP 2017: sosiaaliset verkostot ja voimavarat III: Suomen aineisto

• FSD3331 ISSP 2018: uskonto IV: Suomen aineisto

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD0115?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD0116?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD0119?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD0121?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2039?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2133?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2248?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2330?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2410?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2514?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2620?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2703?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2820?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2944?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2998?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3106?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3149?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3237?study_language=fi
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3331?study_language=fi


Tulevat aineistot

• 2019  Eriarvoisuus

• 2020 Ympäristö

• 2021 Terveys ja hyvinvointi

• 2022 Perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit



Aineistojen koko ja edustavuus

• Kukin kyselyaineisto sisältää kv. tutkijayhteisön sopimat 
sisältökysymykset sekä sen yhteisesti sopimat taustakysymykset. 
Taustakysymyksiä on melko paljon, mikä lisää käytettävyyttä.

• Perusjoukko koostuu 15-74-vuotiasta suomalaisista. 75+ siis puuttuu 
aineistosta! 

• Yleensä aineisto on perustunut 2500 hengen otoksiin 
väestörekisteristä.

• Tiedonkeruu nykyisin hybridinä: netti- ja postikysely.

• Suomen aineistojen kokonaisvastaajamäärä on viime vuosina ollut yli 
1000 vastaajaa, aiemmin enemmän.



Aika ja aihe vaikuttavat vastausaktiivisuuteen
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ISSP:n hyödyntämisessä huomioon otettavaa

• Valtakunnallisesti perusjoukkoaan kohtuullisen hyvin edustava kysely. ISSP-
organisaatio monitoroi myös muiden maiden otosten rakennetta.

• Suomessa pian jo 20 vuoden keruuhistoria mahdollistaa pitkittäisseurannan 
useissa aiheissa. Joiltakin osin jo kolme poikkileikkausaineistoa samasta 
aihepiiristä.

• Kansainvälisten vertailujen kannalta kysymysten ennalta harmonisointi on suuri 
etu.

• Vaikka mittarit ovat ”preharmonised”, eri maiden käännökset englanninkielisestä 
ns. master-lomakkeesta kannattaa mahdollisuuksien mukaan tarkistaa.

• ISSP:n maat ovat heterogeenisiä verrattuna esim. European Social Surveyn
sisältämiin maihin.

• Joskus tämä näkyy kysymyksenasetteluissa ja osa kysymyksistä voi tuntua 
perifeerisiltä Suomen kannalta.



Käytön yleisiä edellytyksiä

• Kv. ISSP-aineistoista tehtyjä tutkimuksia, ks. 
http://www.issp.org/about-issp/publications/

• Suomen ISSP-aineistoista on tehty jonkin verran ns. pääraportteja 
mutta useimmista sellaisia ei ole tehty! 

• ISSP-datan käyttö edellyttää jonkin tilastollisen 
tietojenkäsittelyohjelmiston hallintaa (esim. SPSS)

http://www.issp.org/about-issp/publications/


Aineistojen saatavuus *

• ISSP-aineistot ovat saatavissa tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun 
maksutta.

• Suomenkieliset Suomen aineistot voi ladata Ailasta.
• Englanninkieliset ISSP-yhdistelmäaineistot voi ladata GESISin

aineistoluettelosta. Aineistojen käyttö on maksutonta, mutta vaatii 
rekisteröitymisen ja ilmoituksen käyttötarkoituksesta. 

• HUOM! ISSP:n suomenkielinen Suomen aineisto tulee tutkijoiden, 
opettajien ja opiskelijoiden saataville noin puoli vuotta kenttätyön jälkeen, 
kansainvälinen yhdistelmäaineisto noin kaksi vuotta aineistonkeruun 
päättymisen jälkeen.

(*Lähde: https://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/kansainvalisia-
aineistosarjoja/international-social-survey-programme/)

https://services.fsd.uta.fi/
https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0001
https://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/kansainvalisia-aineistosarjoja/international-social-survey-programme/


Tyypillisiä käyttötapoja

• Yhtä maata koskeva käyttö poikkileikkausaineistona

• Yhtä maata koskeva pitkittäisvertailu

• Yhteiskuntarakenteeltaan, kulttuuriltaan jne. samantyyppisten
maiden vertailu

• Valikoitujen, toisistaan melko paljon poikkeavien maiden vertailu

• Kaikkien tai hyvin monien ISSP-maiden vertailu (ranking ja sijoitus 
keskeisiin verrokkimaihin)

(Sama tutkimus voi toki hyödyntää useita käyttötapoja)



ISSP-aineistojen käyttö opinnäytteissä 

• Sopivat erittäin hyvin perustutkintoihin kuuluviin opinnäytteisiin useilla 
tutkimusaloilla (kandityöt ja pro gradut).

• Sopivat erittäin hyvin myös jatkotutkintojen opinnäytteisiin (yksittäisten 
muuttujien käyttö tai aineistojen laaja hyödyntäminen).

• ”Suomen lomakkeeseen voidaan ottaa mukaan kyselyn teemaan sopivia 
kansallisia lisäkysymyksiä, esimerkiksi muutama kysymyspatteristo tai 
kymmenkunta yksittäistä kysymystä. Vaikka ISSP-data tulee tiedeyhteisön 
saataville Tietoarkiston kautta heti aineistonkeruun jälkeen, kansalliset 
lisäkysymykset voidaan tarvittaessa asettaa määräajaksi nk. embargoon. 
Ehdotuksia kansallisiksi lisäkysymyksiksi voi tehdä ottamalla yhteyttä 
Tietoarkistoon tai Suomen ISSP-yhteyshenkilöihin.” (Lähde: Tietoarkisto)


