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Tulevaisuutta
tekemässä

CSC on suomalainen tietotekniikan 
osaamiskeskus,

joka tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisia 
ICT-asiantuntijapalveluita 

tutkimukselle, koulutukselle, kulttuurille, 
julkishallinnolle ja yrityksille,

niin että ne voivat menestyä ja tuottaa etua 
koko yhteiskunnalle.
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1. TUTKIMUSTIETOVARANTO



Organisoituminen

• OKM on antanut CSC:lle toimeksiannon toteuttaa Valtakunnallinen
tutkimustietovaranto.

• Hanketta ohjaavat OKM:n asettamat tutkimushallinnon tietovirtojen ja 
tutkimustietovarannon johtoryhmä (pj: johtaja Erja Heikkinen, OKM) ja ohjausryhmä
(pj: opetusneuvos Jukka Haapamäki, OKM).
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Ohjausryhmän tehtävinä on mm. ohjata 
tutkimustietovarannon käyttöä, koordinoida 
valtakunnallista yhteistyötä ja tietovirtoja, 
valmistella tietojen keruuta ja välittämistä 

niiden hyödyntäjille sekä Tutkimustieto-
varannon julkisen portaalin toteutusta.

Johtoryhmän tehtävinä on linjata
tutkimustietovarannon kehittämistä, 

tunnistaa tutkimushallinnon tietotarpeet ja 
keinot tutkijan hallinnollisen työn

vähentämiseksi sekä edistää eri toimijoiden
välistä yhteistyötä valtakunnallisesti.



Tutkimusta kuvaavat tiedot ovat jatkossa sujuvasti hyödynnettävissä 
erilaisissa palveluissa, tiedot syötetään järjestelmiin vain kerran ja 

tutkimustietojen syöttämistä automatisoidaan.

Tutkimusta kuvaavia tietoja 
käytetään tutkimustyössä ja 
tutkimukseen liittyvissä 
hallinnollisissa prosesseissa, 
esim. tiedonhauissa, 
rahoituksen hakemisessa ja 
raportoinnissa, julkaisu-
toiminnassa, tilastoinnissa 
ja muussa tutkimustiedon 
levittämisessä.

Tietovirtojen järkeistäminen 
vähentää hallinnollista 
työtaakkaa sekä parantaa 
tietojen saatavuutta ja 
löydettävyyttä. Siitä hyötyvät niin 
tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja 
rahoittajat kuin tietoon 
perustuvia päätöksiä tekevä 
hallinto. Tarve erillisille 
tiedonsiirtoyhteyksille jokaisen 
lähdejärjestelmän välillä poistuu.

Tutkimusta kuvaavia tietoja 
ovat esimerkiksi 
julkaisuihin, tutkimus-
aineistoihin, tutkimusinfra-
struktuureihin, hankkeisiin/ 
projekteihin ja tutkijoihin 
liittyvät metatiedot. 



Mitä tutkimustietovarannossa tarkoitetaan metatiedolla?

Metatieto on tutkimuksen tuotoksia ja tuloksia kuvailevaa tietoa. 
Se kuvaa aihetta, luokittelee sisältöä ja kytkee tietoa laajemmiksi
kokonaisuuksiksi. Metatieto myös ohjaa tutkimustietovarannosta

varsinaiseen tuotokseen, esimerkiksi artikkelin kokotekstiin tai 
tutkimusaineistoon. 
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Tietovarannot nyt erillisiä – tutkimustietovaranto yhdistää
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Tutkimus-
organisaatiot

VIRTA-julkaisutietopalvelu
Julkaisutiedot 54 korkeakoulusta, tutkimuslaitoksesta ja yliopisto-
sairaalasta. Julkaisutietojen hyödyntäminen eri käyttötarkoituksissa

Tutkimusrahoitus
Ei yhteistä tietovarantoa rahoituspäätöksille. Tutkimustietovarantoon
sisältyvä hanketietovaranto kokoaa rahoituspäätökset.

Suomen tutkimusinfrastruktuurit
Infrastruktuurien tietopankki sisältää metatietoja tutkimusvälineistä, 
laitteistoista ja palveluista. Tällä hetkellä sisältää SA:n tiekarttainfra. 
(http://infrat.avointiede.fi/)  

Etsin
Sisältää metatietoja tutkimusaineistoista, ja on osa Suomen Fairdata-palvelua, 
johon sisältyy myös säilytyspalvelut (IDA ja Fairdata-PAS), kuvailutyökalu
(QVAIN) ja metatietovarasto (METAX). https://www.fairdata.fi/etsin/

TUTKIMUSAINEISTOT

TUTKIMUSINFRASTR.

TUTKIMUSHANKKEET

JULKAISUT

Tutkimus-
organisaatiot

Aineisto-
palvelut

Tutkimus-
organisaatiot

Tutk.infra-
palvelut

Tutkimus-
rahoittajat

+ portaali
+ tutkijoiden profiilitiedot (suostumuksella

Tutkimustietovarannon sisältö
tutkimusjärjestelmän toimijoiden

hyödynnettävissä.



Tietosisältö,
rahoitus

28.8.20199

HANKE
• Nimi
• Kansainvälinen yhteistyö Ei/Kyllä/ei 

tietoa
• Yritysyhteistyö Ei/Kyllä/ei tietoa
• Hankkeen aloituspvm
• Hankkeen päättymispvm
• Julkinen kuvaus (tiivistelmä)
• Kansainvälinen hanketunniste
• Maa
• Kunta
• Verkkosivu

RAHOITUSPÄÄTÖS
• Myönnetty summa
• Myöntöpäivämäärä (=päätöksen pvm)
• Hanketunniste (rahoittajan antama)
• Rahoitusmuoto
• Edeltävän hankkeen tunniste
• Liittyvän hankkeen tunniste
• Konsortion nimi*
• Konsortion kuvaus*
• Konsortion johtajan tunniste**

RAHOITUSHAKU
• Haun nimi
• Haun alkupvm
• Haun loppupvm
• Haun tunniste

RAHOITTAJA
• Nimi
• Y-tunnus
• Virastotunnus
• Verkkosivu

*johtajalta
**partnerilta
Konsortiot liittyvät Suomen Akatemiaan

HENKILÖ
• Etunimi
• Sukunimi
• Affiliaatio
• ORCID
• Kansalaisuus
• Sukupuoli
• Syntymäaika
• Nimike

ORGANISAATIO
• Nimi
• Y-tunnus
• Maa
• Kunta

KOODISTOJEN MUKAISET ALAT
• Tieteenala (tilastokeskuksen 

koodisto)
• Taiteenala

YHTEISTYÖORGANISAATIO (jos 
on)
• Nimi
• Y-tunnus
• Maa
• Kunta

AIHEET (vapaateksti)
• Avainsanat
• Teema-alat (rahoittajan oma luokittelu)
• Tutkimusalat (rahoittajan oma luokittelu)

YHTEYSHENKILÖ
(jokaisella 
hankkeella)
• Etunimi
• Sukunimi
• ORCID

TUTKIMUSTUOTOKSET JA -
INFRASTRUKTUURIT

Suositeltava, jos 
rahoituspäätökseen liittyy 
organisaatio (eli jos rahoitusta 
kulkee myös organisaation kautta)

Minimitiedot korostettu punaisella. 
Harmaat tiedot vapaaehtoisia.
Tietokenttien tarkemmat 
määritelmät löytyvät:
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/
Hanketietovarannon+tietomalli

Tieteenala-tutkimusala-teema-ala: 
jokin kolmesta suositeltava

ORCIDin käyttöä 
suositellaan, sillä 
tunniste yksilöi henkilön



Tutkimustuotoksia kuvailevat tiedot metatietovarannoissaVarsinaiset tutkimustuotokset 
kansallisissa ja kansainvälisissä 

säilytyspalveluissa

Tutkimustietovarannon rooli kansallisessa ja kansainvälisessä 
palveluekosysteemissä
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Julkaisuarkistot
(esim. Dspace)

Tutkimusorgani-
saatioiden, 
rahoittajien

järjestelmät ja 
rekisterit (esim. 

CRIS) sekä 
kansalliset 
metatieto-
varannot

Tutkimus-
infrastruktuurit

Metatiedot
Tutkimus-

tietovaranto

Hyödyntävät 
kansalliset ja 

organisaatiokohtai
set palvelut

Kv. metatieto-
varannot esim. 

OpenAIRE

Tutkimusaineistojen 
säilytys  (esim. Isaacus, 

Fairdata, EUDAT, Tietoark.)



2. AVOIN JA JULKINEN PORTAALI



Portaali
Kaikille käyttäjille avoin kolmikielinen verkkosivusto, joka toimii haku- ja 
selailukäyttöliittymänä tutkimustietovarannon tietosisältöön

• Pääasiallisiksi käyttäjäryhmiksi on tunnistettu. (*) tarpeita kartoitettu
palvelumuotoilulla.
oSuuri yleisö
oTutkimusrahoittajat *
oTiedotusvälineet *
oTutkijat *
oTutkimusorganisaatiot *
oViranomaiset
oYritykset *

• Suunnitellaan julkaistavaksi alkuvuodesta 2020.
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Portaalin sisällöstä

Ensimmäisessä vaiheessa toiminnassa
• Julkaisu- ja hanketietojen hakeminen ja selaaminen
• Tutkimusorganisaatioiden tiedot
• Tiedepolitiikka – kuvauksia ja nostoja

Myöhemmin toiminnassa
• Tutkimusinfrastruktuurit ja tutkimusaineistot
• Tutkijoiden tietoihin liittyviä toiminnallisuuksia
• Tutkimusuutiset
• Ensimmäisen vaiheen laajentaminen ja tarkennukset

• Tietosisällöt laajenevat sitä mukaa, kun tietoja toimittavia tahoja tulee lisää.
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FI	/	SV	/	EN

Oikopolut, jotka määritellään 
sen mukaan, mikä koetaan 

käyttäjille tarpeellisimmaksi. 
Voidaan myös vaihtaa ajoittain. 

Mobiilissa näytetään 
ensimmäisenä oikopoluista 

tärkeimmät.

Yksityiskohtainen 
haku TTV:n tiedoista

Navigaatiosta pysyvämpiin 
tietoihin (mm. organisaatiot) 

sekä suoraan hakuun.
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FI	/	SV	/	EN
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FI	/	SV	/	EN
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3. TIETOSUOJA JA YHTEISREKISTERINPITÄJYYS
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TUTKIMUSTIETOVARANNON HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERUSTEET KOKONAISUUKSITTAIN

Tietokokonaisuus Käsittelyperuste Huomioita

Julkaisutiedot Yleinen etu Tutkija on alun perin asettanut julkaisunsa julkiseksi. Tiedot ovat vapaasti saatavissa 
useista kv. tietokannoista ja niiden julkisuus sekä välittäminen järjestelmien välillä 
on vakiintunut käytäntö. Tietojen välitys on hyvän tieteellisen käytännön sekä 
avoimen tieteen ja tekijänoikeuteen liittyvien periaatteiden mukaista.

Tutkimusaineistot Yleinen etu Edellistä vastaavasti

Tutkimusinfrat Yleinen etu Edellistä vastaavasti. Infrastruktuurien osalta varannossa on korkeintaan tieto 
yhteyshenkilöstä.

Rahoituspäätökset Sopimus, 
suostumus, 
(oikeutettu etu)

Osa rahoittajista pyytää tutkijalta suostumuksen rahoituspäätöksen tietojen 
julkaisemiseksi, osalle myönteisen rahoituspäätöksen tietojen julkaiseminen on 
ehto rahoituksen saamiseksi (=sovitaan hakemusta jätettäessä).

Tutkijatiedot Suostumus Tutkija antaa ORCID-palvelussa, kotiorganisaatiossaan tai TTV:n 
suostumuksenhallintapalvelussa suostumuksen omien tietojensa siirtoon 
valitsemiensa järjestelmien välillä. Omia tietoja ovat esim. affiliaatiot, 
tutkimusaiheet, tutkinnot, jne.

Tutkimusaktiviteetit Suostumus Tutkimusaktiviteettien käyttö tutkimustietovarannossa. Aktiviteetteja ovat esim. 
asiantuntijatehtävät, palkinnot, esiintymiset. Tutkija antaa suostumuksensa siirrolle 
TTV:oon.



Käyttötarkoitukset

I. Tiedot julkaistaan avoimesti verkossa Tutkimustietovarannon
portaalissa.

II. Tiedot voidaan luovuttaa Tutkimustietovarannosta niille
tahoille, joilla on tietoihin lainmukainen käsittelyperuste.

III. Tietojen käsittely kansallisen tutkimusjärjestelmän tilastoinnissa
ja ohjaamisessa, joka on OKM:n lakisääteinen tehtävä.
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Yhteisrekisterinpitäjyys tutkimustietovarannossa

• OKM on tutkimustietovarannon rekisterinpitäjä, jolla on yleisvastuu.

• Suunnitellun käytön ja kokonaisuuden järkevän hallinnoinnin kannalta
järkevintä on yhteisrekisterinpitäjyys tiedontoimittajien kesken
oOsapuolet vastaavat kukin omista tiedoistaan.

• Vastuunjaosta ja muista yhteisrekisterinpitäjyyden edellyttämistä asioista
sovitaan erikseen OKM:n ja muiden rekisterinpitäjien välillä.

• Henkilötietojen käsittelijä on CSC
oOKM sopii kirjallisesti henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta CSC:n kanssa.
oCSC ylläpitää tiedonvälityskanavia ja huolehtii viestien välittämisestä vastuulliselle

rekisterinpitäjälle.
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Tarkemmin wiki-sivustolla

• Henkilötietojen käsittelyperusteista
ohttps://wiki.eduuni.fi/x/zob6B

• Yhteisrekisterinpitäjyys – sopimus rahoittajan ja OKM:n välillä ladattavissa.
ohttps://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/Liittyminen+hanketietovarantoon
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4. KUINKA LIITYTÄÄN MUKAAN?



MITÄ TIETOJA 
MEILLÄ ON?

• Rahoitammeko tiedettä ja 
tutkimusta?

• Soveltuvatko tietoni 
hanketietovarantoon?

• Onko rekisteriselostetta 
päivitettävä?

KÄYTTÖÖNOTON 
SUUNNITTELU

• Toimittaako tiedot 
järjestelmäntoimittaja?

• Mitkä tiedot tallennetaan 
hanketietovarantoon?

• Yhteisrekisterinpitäjyydestä 
sopiminen

TIETOJEN VIENTI 
TIETOVARANTOON

• Kuinka usein toimitamme 
uusia tietoja?

• Tiedon toimittamistavasta 
päättäminen.

• Päivitämmekö tietoja?

HANKETIEDOT 
TIETOVARANNOSSA

• Tietomme ovat näkyvillä 
tutkimustietovarannon 
portaalissa.

• Hanketiedot välitettävissä 
muille toimijoille.

• Tietojen tarkistaminen ja 
korjaus.

NÄIN LIITYN HANKETIETOVARANTOON
Tiedot tutkimusrahoittajien rahoituspäätöksistä yhdessä paikassa.
www.research.fi

Liittyminen 
kiinnostaa

VALMISTELU TOTEUTUS KÄYTTÖ

Vau!

CSC AUTTAA AINA!
hanketietovaranto@csc.fi 

+358 50 381 8521



1. VALMISTELU

• Tukeeko rahoittaja tiedettä ja tutkimusta?
Hanketietovarannon tietosisältö on rajattu rahoituspäätöksiin, joilla tuetaan tieteellistä tutkimusta. 
Muuten laajuutta ei rajoiteta. Rahoituksen saaja voi olla esimerkiksi henkilö, ryhmä tai organisaatio.

• Soveltuvatko hakijoilta kerätyt tiedot hanketietovarantoon?
Tutustu alla olevaan kuvaan hanketietovarannon tietosisällöstä. Koottavat tiedot on suunniteltu
vastaamaan rahoittajien keräämiä tietoja mahdollisimman laajasti. Välttämättömiä minimitietoja on 
vähän.

• Mitkä ovat rahoittajan henkilötietojen käsittelyperusteet? Onko päätöstietojen julkaiseminen
mahdollista jo nyt?

• PALAVERI CSC:n KANSSA
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2. TOTEUTUS

• Järjestelmäntoimittaja tai rahoittaja laatii yhdessä CSC:n kanssa tiedonsiirtoa varten
mallitiedoston.
oMallin testaaminen, mahdolliset tarkennukset ja hyväksyminen
oPiloteissa CSC on jo tutustunut (ja keskustellut) keskeisimpien järjestelmäntoimittajien kanssa.

• Päätös hanketietovarantoon tallennettavista tiedoista sekä tietojen toimitustavasta.

• Päätös tietojen toimitustiheydestä.

• Päätös liittyä hanketietovarantoon ja toimittaa tiedot hyväksytyllä tavalla.

• Sopimus yhteisrekisterinpitäjyydestä.
o Tarvittavat muutokset rahoittajan järjestelmään ja rekisteriselosteeseen.
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3. KÄYTTÖ

• Tiedonsiirto hanketietovarantoon käynnistyy.

• Portaalissa näkyvien tietojen tarkistaminen ja korjaus.
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5. AIKATAULU



YO, AMK

09 /2019

Tietojen siirto tutkimustietovarantoon – Hahmotelma aikataulusta

BF

VIRTA

Tiedot koottu

Tieteen tila

10 / 2019 11 /2019 12 / 2019 01 / 2020 02 / 2020 03 / 2020 04 / 2020 05 / 2020 06 / 2020

SA

Yksityisiä
säätiöitä ja 
rahastoja

Sisältö

Uutiset koottu

METAX -
haravointi

EU - suunnittelu

Käytössä



6. LOPUKSI



Lisää tietoa

• Tiivisti hankkeesta ja blogi:
ohttps://tutkimustietovaranto.fi/
ohttps://forskningsinformation.wordpress.com/
ohttps://research.fi/

• Tutkimustietovarantohankkeen wiki-sivusto:
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/Tutkimustietovaranto

• Tietopaketti rahoittajien liittymistä varten:
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/Liittyminen+hanketietovarantoon
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Ehdota nimeä!
Tutkimustietoa välittävän palvelun

nimikisa on käynnissä 30.9.2019 asti.

www.tutkimustietovaranto.fi/ehdota
@tutkimustieto



facebook.com/CSCfi

twitter.com/CSCfi

youtube.com/CSCfi

linkedin.com/company/csc---it-center-for-science

Kuvat CSC:n arkisto, Adobe Stock ja Thinkstock

github.com/CSCfi

Mari Ketola
mari.ketola@csc.fi

Walter Rydman
walter.rydman@csc.fi
+358 50 381 8521


