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näkevät sen suhteen kansakuntaan? Pääkysymystäni tarkentavia kysymyksiä ovat: Miten asevelvollisuudesta
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asevelvollisuus ole koskaan historiansa aikana ollut pelkästään sotilaallinen ratkaisu. Väitöskirjani tavoitteena on tutkia
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Suomen asevelvollisuutta käsittelevään väitöstutkimukseen

Aineiston yleiskuvaus

1.1 Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa kerätään, tuotetaan tai käytetään uudelleen? Missä tiedostomuodoissa aineisto on?

Tutkimukseni perustuu vuoden 2007 eduskuntakeskusteluun asevelvollisuuslaista, vuonna 2010 Puolustusministeriön julkaisemaan asevelvollisuustyöryhmän, ns.
Siilasmaan raporttiin, vuonna 2013-2014 järjestetyn kansalaisaloite asevelvollisuuden lakkauttamiseksi -aloitteen kotisivuihin sekä Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksiin
asevelvollisuudesta 2008-2018. Koko aineisto on peräisin julkisista lähteistä. Siilasmaan raportti on ladattavissa PDF-tiedostona, muut ovat verkkosivustoja.

1.2 Miten aineiston yhtenäisyys ja laatu varmistetaan?

Aineisto on luonteeltaan keskustelevaa, sillä niissä usein viitataan toisiinsa - esimerkiksi Siilasmaan raporttiin tai kansalaisaloitteeseen. Ne osuvat pitkälti samalle
aikajänteelle ja kattavat samoja teemoja. Julkiset lähteet ovat tunnettuja (eduskunta, puolustusministeriö, Helsingin Sanomat), joten luotan aineiston laadukkuuteen.

Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen

2.1 Mitä eettisiä seikkoja aineistosi hallintaan liittyy (esim. arkaluonteisten tietojen käsittely, tutkittavien identiteetin suojaaminen ja tietojen jakamista
koskevan suostumuksen hankkiminen)?

En näe tutkimusaineistooni liittyvän eettisiä ongelmia, erityisesti siksi koska se on peräisin julkisista lähteistä. Jokainen yksilö, Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen
kirjoittanut tai julkisesti kansalaisaloitteelle tukensa antanut, on lähtökohtaisesti hyväksynyt tekonsa julkisuuden.

2.2 Miten aineiston omistajuuteen, tekijänoikeuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyviä asioita hallintaan? Estävätkö tekijänoikeudet, käyttöoikeudet tai
muut rajoitukset aineiston käyttämisen tai jakamisen?

Tekijänoikeudet, käyttöoikeudet tai muut rajoitukset eivät ole aineiston hallintaan liittyvä ongelma, sillä tutkimusaineistoni on peräisin julkisista lähteistä.

Dokumentointi ja metatiedot

3.1 Miten dokumentoit aineistosi, jotta se on löydettävissä, saavutettavissa, yhteentoimivaa ja uudelleen käytettävissä sekä itseäsi että muita varten? 
Mitä metatietostandardeja, README-tiedostoja ja muuta dokumentaatiota käytät, jotta muut voivat ymmärtää ja käyttää aineistoasi?

Muut tutkijat voivat käyttää ja tulkita tutkimusaineistoani vapaasti (niin kuin ovatkin jo tehneet), sillä ne ovat vapaasti saatavilla Internetissä.

Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana

4.1 Minne aineistosi tallennetaan ja miten se varmuuskopioidaan?

Minulla on kyllä Siilasmaan raportti tallennettu PDF-tiedostona, sillä olen tehnyt siihen paljon korostuksia, merkintöjä yms. Varsinainen varmuuskopiointi ei ole silti tarpeen,
sillä löydän aineistoni helposti uudelleen Internetistä. Olin tutkimukseni alkuvaiheessa yhteyksissä Ohi on-kansalaisaloitteen verkkosivujen ylläpitäjään. Hän vakuutti
minulle, että pitää sivustoja yllä vielä useita vuosia.

4.2 Kuka valvoo pääsyä aineistoon ja miten suojattua pääsyä aineistoon valvotaan?

Aineisto on kaikille vapaasti saatavilla Internetissä.

Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä

5.1 Mikä osa aineistosta voidaan asettaa avoimesti saataville tai julkaista? Missä ja milloin aineisto tai siihen liittyvät metatiedot asetetaan saataville?

Tutkimusaineistoni on jo nyt avoimesti saatavilla Internetissä, jo useamman vuoden riippuen aineiston alkuperäisestä julkaisuvuodesta (esimerkiksi
asevelvollisuustyöryhmän raportti vuodesta 2010 lähtien).

5.2 Mihin pitkällä aikavälillä arvokkaat tiedot arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi?

En osaa varmuudella sanoa tarkkoja aikoja. Eduskunnan ja Helsingin Sanomien nettisivuilta voi päästä käsiksi jopa yli sadan vuoden takaiseen aineistoon.
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Puolustusministeriön sivuilta olen löytänyt myös 1990-luvulta peräisin olevia asiakirjoja - ja ohjeet vielä vanhempien saamiseksi.

5.3 Arvioi, kuinka paljon aikaa ja työtä tarvitaan aineiston valmistelemiseen julkaisua tai arkistointia varten.

Aineiston suhteen kaikkein suurin työ oli itse aineistoon perehtyminen. Aineisto pitää tuntea perinpohjin ja esimerkiksi Siilasmaan raportti on yli 180 sivua pitkä. Myös
Helsingin Sanomien mielipideaineistoon perehtyminen vaatii paljon tarkkasilmäistä lukemista. Yhteensä tässä kaikessa meni arviolta pari kuukautta.
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