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Vuosisopimus 2021 
yhteensä 

n. 19 M€

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ostaa 
CSC:ltä seuraavat palvelukokonaisuudet

• Pääosa palveluista muodostuu datanhallinnan ja laskennan ja 
korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tietoverkon palveluista, joita
hyödyntävät korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijat, oppijat, 
opettajat ja TKI-toimijat.

• Lisäksi palveluihin kuuluvat OKM:n analytiikka-, datainfrastruktuuri-, 
tietohallinto- ja arkkitehtuuripalveluita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ostamillaan palveluilla
korkeakoulujen käytettävissä olevilla ja yhteentoimivilla
ratkaisuilla suomalaisen tutkimuksen toimintaedellytyksiä. 
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Loppukäyttäjät

Opetus- ja 
kulttuuri-
ministeriö

(OKM)

Korkeakoulut
ja muut

koulutus-
organisaatiot

Tutkimus-
organisaatiot

Kulttuuri- ja 
muut OKM:n 
hallinnonalan 
organisaatiot

Common Platforms and Custom Solutions

Funet Services and ICT Platforms

Services for Data Management

Services for Digitalization of Education

Services for Computational Research

CSC:n asiakassegmentit

CSC:n
liike-
toiminta-
yksiköt

Loppukäyttäjät ovat pääosin affilioituneet korkeakouluihin ja muihin
kotimaisiin sekä kansainvälisiin tutkimusorganissaatioihin

Julkinen 
hallinto



CSC:n Datanhallinnan palvelut

• Kehittää ja tuottaa käyttäjälähtöisiä datanhallinnan palveluja

• Auttaa käyttäjiä ja tarjoaa tukea organisaatioille

• Edistää yhteentoimivuutta, parhaita käytäntöjä ja periaatteita

• Kouluttaa ja kehittää osaamista

Kumppanit, asiakkaat ja käyttäjät

• Korkeakoulut
o Tutkijat, oppijat, opettajat, TKI-toimijat
o Tutkimushallinto
o Datatuki
o Kirjasto
o IT

• Tutkimuslaitokset

• OKM ja muut ministeriöt

• Kansalliset ja kansainväliset 
tutkimustoimijat ja -infrastruktuurit

• Kirjastot, arkistot ja museot

• Tutkimusrahoittajat

• Yritykset tutkimusyhteistyössä

Tunnuslukuja

• Henkilöstö tänään: 86 / 496 (sis. harjoittelijat)

• Voluumi 2021: n. 11,2 / 61 M€
o 75 % OKM (sopimukset ja valtionavustukset)

o 21,5 % hankerahoitus (EU, SA, …)

o 3,5 % korkeakoulut ja tutkimuslaitokset



Tutkimus- ja TKI-toiminta

• Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä (taustalla Unifin Avoimen tutkimuksen ja datan toimenpideohjelma)

• Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman (DL2021) ohjausryhmä

• Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi

• Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmä

• Finn-ARMA-verkosto (Finnish Association of Research Managers and Advisors)

• Suomen EOSC-foorumi

Yhteinen infra-, palvelut ja korkeakoululaitoksen vaatimuksenmukaisuus (kokonaisarkkitehtuuri)

• OKM:n, Arenen ja Unifin keskustelussa ryhmä, joka ylläpitäisi yhteistä tiekarttaa ka.csc.fi yhteisen digin/ict:n strategisen tavoitetilan 
hahmottamiseksi

Oppiminen ja opetus

• Korkeakoulujen Digivisio 2030 -ohjausryhmä

• Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmä

• Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä 

• Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki.fi)

https://ka.csc.fi/#ohjausyhteistyo_anchor / Ryhmätaulukko (https://wiki.eduuni.fi/x/dSXVCQ)

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyö on 
OKM:n korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, CSC:n ja muiden 
dialogia yhteisten tavoitteiden edistämiseksi

http://ka.csc.fi/
http://kootuki.fi/
https://ka.csc.fi/
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=164963701
https://wiki.eduuni.fi/x/dSXVCQ


Tutkimusdatan hallinnasta

• Tutkimusaineistojen tuottamiseen kuluu
huomattava määrä tutkimusresursseja, niiden 
arvo tutkimustuotoksina kasvaa koko ajan

• Aineistoihin kohdistuu yhä enemmän säännöksiä 
ja vaatimuksia

• Kasvavat vastuukysymykset ja riskit liittyen 
arkaluonteisiin aineistoihin ja henkilötietoihin
lisäävät myös tutkimusorganisaatioihin 
kohdistuvia tiedonhallinnan vaatimuksia

• FAIR-periaatteet: löydettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys
o edellyttävät huolellista aineistonhallintaa ja ennen kaikkea suunnittelua koska tutkimusta

on vaikea tehdä FAIR-kelpoiseksi jälkikäteen

• Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus ja sen tutkimusaineistojen ja menetelmien linjaukset



Jaa & julkaise
• AVAA
• B2DROP
• B2SHARE
• Tietopankit
• Etsin
• Funet FileSender

Tallenna
• B2SAFE
• B2SHARE
• HPC Archive
• IDA
• Tietokannat
• Pitkäaikaissäilytys

Analysoi
• Datatiede
• Laskenta
• Ohjelmistot
• Pilvipalvelut

Tuota & kerää
• Data
• Kansainväliset

resurssit
• Mallinnus
• Ohjelmistot
• Supertietokoneet

Suunnittele
• Asiakasportaali
• Asiakaspalvelu ja 

asiantuntijat
• WWW-sivut
• Oppaat
• Koulutus

Tukea tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa



CSC:n tutkimuksen palvelut, käyttöehdot ja käytännöt

• Datanhallinnan ja säilytyksen palvelut https://research.csc.fi/data-management

• CSC:n datapolitiikka https://www.csc.fi/data-policy

• CSC:n yleiset käyttöehdot: https://research.csc.fi/yleiset-kayttoehdot

• CSC:n henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja käsittelystä sopiminen

• Tiekarttaa: parhaillaan datan säilytyspolitiikka erikseen muotoiltavana ja päivitettävänä
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https://research.csc.fi/yleiset-kayttoehdot


Tutkimusaineistojen hallinta 
Data Management Office

Jessica Parland-von Essen



Tutkimusaineistojen hallinta CSC:llä

• Aineistonhallinta on luotujen ja kerättyjen tietojen hallintaa. 

• Siihen kuuluu monia eri käytäntöjä, käsitteitä, toimenpiteitä, prosesseja, linjauksia
sekä näihin liittyviä järjestelmiä. 

• Aineistonhallinta tuottaa arvoa tekemällä aineistoista yhteentoimivia, helpommin
löydettäviä ja ymmärrettäviä, ehkäisee niiden häviämistä ja mahdollistaa niiden
käyttöä ja uudelleenkäyttöä. 

• Aineistonhallintaan kuuluu muun muassa aineistonhallinnan suunnittelu, 
aineistojen dokumentaatio, järjestäminen, tallentaminen, levittäminen, 
säilyttäminen ja mikäli tarpeellista niiden tuhoaminen. Tehokas aineistonhallinta on 
jatkuva, järjestelmällinen prosessi, joka on linjassa aineistojen käytön ja elinkaaren
kanssa.



• Osaamiskeskus kehittää ja tuottaa aineistonhallinnan
koulutusta

• Kouluttaa ja tukee palveluiden kestävää käyttöä

• Asiantuntijoille train-the-trainer periaatteella

• Tuottaa koulutusaineistoja uusimpaan tietoon
perustuen

• Fasilitoi vertaistukea datatukiverkostossa

• Pääosin OKM:n rahoittamaa toimintaa, koulutusta voi
periaatteessa myös ostaa (resurssit tosin rajalliset)

• Mukana myös Horizon-rahoitetuissa ja muissa
kansainvälisissä hankkeissa: FAIRsFAIR, EOSC-Nordic, 
Knowledge Exchange ja Research Data Alliance

Tutkimusdatanhallinan osaamiskeskus
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Tutkimuksen datanhallinnan tukipalvelut

•Datakoordinaattori tukee käyttäjiä palveluiden valinnassa ja 
yhdistelemisessä

Tukea loppukäyttäjille

•Biotieteet & lääketiede
•Ympäristötieteet
•Humanistiset ja yhteiskuntatieteet

Tieteenalakohtaiset tiimit tukemassa asiakastyötä

Perustukea ja neuvontaa asiakkaille datanhallinnan
suunnittelussa

Mukana myös RI-hankkeissa tuottamassa vastuullista 
datanhallintaa



Elinkaaren hallinta ja yhteentoimivuus

• DataCite yhteistyön rakentaminen ja tunnistepalveluiden käytön
edistäminen

• Tunnisteiden hallinta datan elinkaaren hallinnan tukena CSC:n sisällä ja 
ulkopuolelle

• PID-verkosto

PID-palveluiden kehittäminen

• Käyttäjäkeskeinen palvelurakenne

Yhteentoimivuuden edistäminen

Arkkitehtuuri-palvelut tuotteistuksessa



Tutkimusdatan säilytyspalvelu Allas

• Sopii erityisesti suurille aineistoille ja laskennan yhteyteen. Soveltuu sekä 
staattiselle datalle että karttuvan ja päivittyvän datan tallentamiseen.  

• Peruskäyttö osana KTPO-sopimusta on maksutonta. Säilytystilaa: 10 TB per 
projekti. Lisätilaa saa anomuksella. Datamääriltään suuremmista projekteista tai 
Altaan käytöstä sovelluksen alustana on sovittava CSC:n kanssa erikseen. 

• Datanhallinta on käyttäjän vastuulla. OpenStack Horizon käyttöliittymä tarjoaa 
helppokäyttöisen perusdatanhallinnan työkalun Altaalle. CSC:n
laskentaympäristössä (Puhti ja Mahti), käyttäjäystävälliset työkalut datan 
siirtämiselle Altaasta. 

• Pääsy sekä CSC:n muissa palveluissa olevilta palvelimilta että verkosta. 
S3 ja Swift rajanpinnat, alla CEPH .

• SLA on tutkimukselle tarkoitettu ja mitoitettu (ei esim. varmuuskopiointia). 

• CSC:n laskutusyksikköjä (billing units) kuluu  1 BU/TiBh, t.s. 1 TB dataa Altaassa 
kulutus  päivässä 24 BU ja vuodessa 8760 BU. Toisin kuin monet muut object storage
palvelut, CSC ei laskuta tiedonsiirrosta eikä API-kyselyistä. 



Tutkimustiedon hallinnan palvelut
Research information management services

Hanna-Mari Puuska 
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Tutkimustieto

Tutkimustieto (research
information) on 

metatietoa julkaisuista, 
tutkimusaineistoista, 
tutkimusprojekteista, 

tutkijoista jne.

Palvelut 

CSC tarjoaa palveluita  
tutkimuksen 

metatietojen hallintaan 
ja analytiikkaan mm. 

OKM:lle, korkeakouluille, 
tutkimuslaitoksille, 

tutkimusrahoittajille, 
tutkijoille. 

Asiantuntijuusalueita 

Tutkimustiedonhallinta

Metatiedot 

Tutkimushallinto

Yhteentoimivuus

Bibliometriikka ja data-
analytiikka 

Tutkimustiedon hallinnan palvelut



Verkostojen koordinointi

Asiantuntijatuki  ja 
hyödyntäminen

Metatietovarannot ja 
tiedontuotanto

Tuottavat 
tietoa

Tutkimustiedon 
hallinnan palveluita

VIRTA-julkaisutietopalvelu
Metatiedot suomalaisten korkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten ja yliopistosairaaloiden 

julkaisuista mm. rahoitusmallin laskentaan ja 
tiedepolitiikan tueksi.

https://wiki.eduuni.fi/display/cscvirtajtp/VIRT
A-julkaisutietopalvelu

Tutkimustietovaranto
Kokoaa, yhdistää ja välittää 

metatietoja Suomessa 
tuotetuista julkaisuista, 
tutkimusaineistoista, -

hankkeista, -infrastruktuureista 
ja tutkijoista 

www.tiedejatutkimus.fi
JUSTUS

Julkaisutietojen 
tallennuspalvelu 

organisaatioille, joilla ei 
omaa 

tutkimustietojärjestelmää 
www.justus.csc.fi

Bibliometrinen laskenta 
Julkaisujen ja niiden saamien viittausten 

määriin perustuvaa laskentaa Web of 
Science - ja Scopus-aineistoista OKM:lle ja 

Suomen Akatemialle.
https://vipunen.fi/fi-

fi/kkyhteiset/Sivut/Bibliometriikka.aspx

FinnARMA-verkosto 
(ent. TUHA)

CSC:n koordinoima 
tutkimuksen tuen ja 

hallinnan yhteistyöverkosto, 
johon kuuluu n. 400 

asiantuntijaa ja 10-15 
työryhmää korkeakouluista, 

tutkimuslaitoksista jne. 
https://wiki.eduuni.fi/display/

csctuha

ORCID-
koordinaatio

Kansainvälinen tunniste 
tutkijoille. CSC koordinoi 

kansallista 
jäsenkonsortiota sekä 

tunnisteen käyttöönoton 
edistämistä Suomessa. 
www.tutkijatunniste.fi

JFP
TSV:n Julkaisufoorumille tarjottavia 

palveluita, mm. tieteellisten 
julkaisukanavien arviointiportaali

https://jfp.csc.fi/

OKM-KTPO-vuosisopimuksella rahoitettavia palveluita

Käyttäjä-
organisaatioiden 
vuosimaksuilla 
rahoitettava 
palvelu

https://wiki.eduuni.fi/display/cscvirtajtp/VIRTA-julkaisutietopalvelu
http://www.tiedejatutkimus.fi/
http://www.justus.csc.fi/
https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Bibliometriikka.aspx
https://wiki.eduuni.fi/display/csctuha
http://www.tutkijatunniste.fi/
https://jfp.csc.fi/


Tietojen tuottaminen organisaatioista tutkimustietovarantoon

Kuka voi toimittaa tietoja? Miten? Milloin mahdollista?

Julkaisut Tutkimusorganisaatiot VIRTA-julkaisutietopalveluun XML-
tiedostona tai JUSTUS-palvelun kautta

Käytössä

Tutkimusaineistot Tutkimusorganisaatiot, 
aineistopalvelut

METAX Apin kautta, haravointi 
METAXiin tai tietojen syöttäminen
Qvain-palveluun.

Käytössä

Tutkimusinfrastruktuurit Tutkimusorganisaatiot, 
infrastruktuurien tarjoajat

Infrojen syöttölomakkeella tai 
siirtotiedostona.

Käytössä

Tutkimusuutiset ja logot Tutkimusorganisaatiot, rahoittajat 
ym. tiedettä tukevat organisaatiot

TTV haravoi RSS-syötteestä.
Logot svg-tiedostoina.

Käytössä

Tutkijan tiedot ja 
tutkimusaktiviteetit

Tutkimusorganisaatiot XML-siirtotiedostona 
tutkimustietovarantoon tai JUSTUS-
palvelun (tulossa?) kautta

Testiaineistolla käytössä, 
varsinaisesti erillislain tullessa 
voimaan (2022 alusta?)

Rahoituspäätökset Rahoittajat XML-siirtotiedostona 
tutkimustietovarantoon

Käytössä

Hankkeet Tutkimusorganisaatiot XML-siirtotiedostona 
tutkimustietovarantoon

Käyttöönotto vuoden 2022 aikana

Huom. Muiden kuin korkeakoulujen julkaisutietojen osalta tietojen toimittaminen on organisaatioille vapaaehtoista.

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/Tietojen+tuottaminen+tutkimustietovarantoon

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/Tietojen+tuottaminen+tutkimustietovarantoon


Tulossa: Tutkijan profiilityökalu 
Tiedejatutkimus.fi-palveluun

JUSTUS

Organisaation 
oma järjestelmä

Tutkijan profiilityökalu
1. Tutkija kirjautuu ORCIDilla
2. Tuo ORCIDista haluamansa tiedot
3. Liittää profiiliin kotiorganisaatiostaan siirretyt haluamansa tiedot
4. Liittää profiiliinsa ttv:ssä olevia julkaisuja, aineistoja, hankkeita
5. Valitsee, mitä tietoja haluaa itsestään näytettävän 

Tiedejatutkimus.fi:ssä 
6. Päättää, mille tahoille tietoja saa luovuttaa

Julkaisut, aineistot sekä tutkijan 
ORCIDiin liittyvät organisaatioista 
siirretyt tiedot

Tutkijan tiedot ja aktiviteetit -XML

Tutkijat csv

Tutkijan tiedot ja aktiviteetit

Aktiviteettitiedot

CRIS tms.

Tutkimus-
tietovaranto

ORCID



EUDAT-palvelut datanhallintaan
International Data Management Services and Collaboration

Antti Pursula



• Eurooppalainen konsortio, joka 
kehittää ja tarjoaa  datanhallinnan 
palveluita, lähtökohta CSC:n vetämissä 
EU-projekteissa

• EUDAT on organisoitunut konsortioksi: 
EUDAT CDI (Collaborative Data 
Infrastructure)

• Lisätietoja
owww.eudat.eu

EUDAT datainfrastruktuuri
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EUDAT konsortion  (EUDAT CDI) jäsenet 

http://www.eudat.eu/


EUDAT-palvelut CSC:llä

EUDAT in yhteentoimiva palveluvalikoima

CSC:n EUDAT-palveluvalikoima• CSC tarjoaa asiakkaan tarpeisiin 
räätälöityjä ratkaisuja datanhallinnan 
palveluita avoimiin EUDAT-palveluihin 
perustuen.

• B2SHARE: Datasettien tallennus, 
kuvailu ja julkaisu
o Yleinen ja/tai alakohtainen metadata; 

haravointi B2FIND-katalogiin; DOI
o Avoin versio: b2share.eudat.eu (FI)

• B2DROP: Tiedostojen helppo 
tallennus ja jakaminen
o Yhteinen tila tiimeille, projekteille tai 

organisaatioille
o Avoin versio: b2drop.eudat.eu (DE)

• B2SAFE: Datan skaalautuva tallennus-
, replikointi- ja hallintapalvelu
o Mahdollista määrittää tallennuspolitiikka 

datan automaattiselle käsittelylle



CSC:n EUDAT-palvelut

• EUDAT-palvelut ovat muodostavat yhteentoimivan valikoiman 
ratkaisuja datanhallinnan elinkaaren eri vaiheisiin.

• CSC tarjoaa asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä datanhallinnan palveluita 
EUDAT-valikoimaan perustuen. 

• Räätälöinti perustuu sopimukseen ja voi sisältää mm. käyttäjähallinnon 
ja pääsyoikeuksien muokkauksia, lisää tallennustilaa, metadatamallin 
laajennuksia ja ulkoasun muokkausta.

• Räätälöinti soveltuu mm. korkeakouluille yksin tai yhdessä, 
tutkimusinfrastruktuureille tai yhteistyöprojekteille
o Käyttökohteita esimerkiksi tutkimusdatan avaaminen, datan 

jakaminen organisaatiorajat ylittävien hankkeiden sisällä, datan 
toinen kopio, jne.

• Datan tallennus lähtökohtaisesti CSC:n konesalissa, ja sovittaessa 
toinen kopio toisessa EUDAT-keskuksessa

• Metadatan yhteentoimivuus EUDAT:in sekä Fairdatan ja 
Tutkimustietovarannon kanssa suunniteltu toteutukseen 2021
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CSC / EUDAT B2SHARE ja B2DROP

B2SHARE: Datasettien 
tallennus, kuvailu ja julkaisu

B2DROP: Tiedostojen jakaminen



Organisaatiokohtainen datapalvelu Ilmatieteenlaitokselle 

• Ilmatieteenlaitos (IL) tuottaa merkittävän 
määrän tutkimukselle tarpeellisia 
datasettejä, jotka halutaan tuoda saataville 
FAIR-periaatteiden mukaisesti.

• IL valitsi pilotointiin EUDAT B2SHARE:en 
perustuvan räätälöitydyn ratkaisun, CSC:n 
toimittamana.

• Pilotoinnin jälkeen siirryttiin esituotantoon 
vuoden 2021 alussa.

• Palvelu sisältää kustomoidun metadata-
määrittelyn, pääsynhallinnan, API-
pohjaisen datan syötön ja muita IL:n 
tarpeisiin kehitettyjä muutoksia.Esituotantovaiheen palvelu: 

https://fmi.b2share.csc.fi



• EUDAT CDI on keskeisessä roolissa toteuttamassa 
eurooppalaista tiedepilveä (European Open Science Cloud, 
EOSC) 

• EUDAT palveluita tarjotaan myös EOSC:n kautta

• EUDAT tarjoaa ”EOSC-yhteensopivan ratkaisun”

• Moni eurooppalainen tutkimusyhteisö hyödyntää jo 
EUDAT-palveluita

• Mahdollisuus hyödyntää eurooppalaista rahoitusta

• EU DICE-projekti kattaa osan EUDAT-palveluiden kuluista 

kesäkuuhun 2023 asti, millä voidaan myös tukea 
räätälöityjen palveluiden pilotointia ja käyttöönottoa

Kansainvälinen yhteentoimivuus
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Fairdata-palvelut datanhallintaan

Kuisma Lehtonen 



• CSC tuottaa Fairdata-palveluita (https://www.fairdata.fi/), joilla korkeakoulut ja 

tutkimuslaitokset voivat edistää tutkimukseen liittyvien aineistojen avoimuutta, 

saatavuutta ja säilyvyyttä.

• Fairdata-palvelut muodostavat yhteentoimivan valikoiman ratkaisuja 

datanhallinnan elinkaaren eri vaiheisiin.

• Palvelut mahdollistavan tutkimusaineistojen käsittelyn (raaka)datasta kuvailluiksi ja 

saatavilla oleviksi, laadukkaiksi aineistoiksi, joiden uudelleenkäyttö ja pitkäaikainen 

saatavuus voidaan taata. 

• Säilytyspalvelu IDA

• Kuvailupalvelu Qvain

• Hakupalvelu Etsin

• Pitkäaikaissäilytyspalvelu Fairdata-PAS

Fairdata-palvelut edistävät tutkimuksen
ja tieteen avoimuutta
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https://www.fairdata.fi/


Fairdata-palvelut

• Palvelut tarjoavat turvallista säilytystilaa tutkimusdatalle ja siihen 
liittyville materiaaleille. Ne soveltuvat kaikelle digitaaliselle 
tutkimusmateriaalille ja niihin liittyville kuvailutiedoille. 

• Tutkimusaineistoa voi kuvailla riippumatta siitä säilytetäänkö dataa 
Fairdatassa tai sen ulkopuolella. Kuvailutietoja voidaan myös haravoida 
Fairdataan ja sieltä muihin järjestelmiin.

• Tutkimusaineiston voi julkaista, jolloin sille annetaan pysyvä tunniste 
(URN tai DOI) ja kuvailusivu. Tutkimusaineiston tiedostot voi asettaa 
avoimesti ladattaviksi tai rajata saatavuutta. 

• Tutkimusaineisto on mahdollista siirtää pitkäaikaissäilytykseen 
(Fairdata-PAS).

• Mihin Fairdata-palvelut eivät sovi? 
o Arkaluonteinen henkilötieto. 
o Tutkimusaineistojen kuvailutietojen ja tiedostojen saatavuutta ei voi rajata esim. 

organisaatiokohtaisesti. 



Fairdata-palvelujen käyttö 

• Palveluiden käyttö on maksutonta suomalaisille korkeakouluille ja 
tutkimuslaitoksille (KTPO-sopimus). 

• Palvelujen käyttöönotto
oCSC-tunnuksen luominen (my.csc.fi) riittää kuvailutietojen luomiseen Qvaimella ja 

julkaisuun Etsimessä. 
oDatan tallennus IDAan vaatii projektikohtaisen tallennustilan luomisen 

organisaatiokohtaisen käyttöoikeuden piiriin.
oKullakin organisaatiolla on tietty määrä organisaatiokohtaista IDA-säilytystilaa, 

jota voi myös tarvittaessa anoa lisää CSC:ltä. 
oPitkäaikaissäilytys (Fairdata-PAS) vaatii sopimuksen. 
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Fairdata-palveluiden tiekartta 2021

• Aineistot näkyville tiedejatutkimus.fi – toteutus keväällä 2021

• Qvaimen editointioikeuksien jakaminen – määrittelytyö 2021 aikana

• Aineistojen latausten luvittaminen – määrittelytyö 2021 aikana

• Dynaamisen tutkimusaineiston tietokantapalvelu – tarvekartoitus ja 
asiakastarpeiden kerääminen 2021 aikana

https://tiedejatutkimus.fi/fi/


Fairdata-verkosto

• Verkosto CSC:n ja Fairdata-palvelukokonaisuutta 
hyödyntävien organisaatioiden yhteistyön 
mahdollistamiseksi.

• Toimintaan voivat osallistua kaikki Fairdata-
kokonaisuudesta kiinnostuneet tahot (hyöty etenkin 
palveluita jo käyttäville tai käyttöä suunniteleville). 

• Lisää ymmärrystä CSC:n ja organisaatioiden
tarjoamista tutkimusaineistopalveluista ja edistää
näiden yhteentoimivuutta. 

• Seuraava kokous syksyllä 2021. 

• Kaikille avoin 
Fairdataverkosto-wikitila 
(https://wiki.eduuni.fi/dis
play/Fairdataverkosto)

oLiity wikissä verkoston 
sähköpostilistalle! 

• Verkoston kokoukset 4–5 
kertaa vuodessa

Näin se toimii



Kansalliset digitaaliset 
pitkäaikaissäilytyspalvelut

Kimmo Koivunen



Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

• Tarkoituksena säilyttää digitaaliset aineistot eheinä, autenttisina ja 
käyttökelpoisina useiden vuosikymmenien tai satojen vuosien ajan

• Mahdollistaa digitaalisten aineistojen hyödyntäminen tuleville sukupolville

• Toteutuksen näkökulmasta korostaa jatkuvuussuunnittelua
o Toiminnan elinkaari ylittää kaikkien toteutuksen osakokonaisuuksien käyttöajan

• Pitkäaikaissäilyttäminen on aina aktiivista toimintaa



Digitaalisen pitkäaikaissäilyttämisen palvelut
• CSC tuottaa OKM:lle keskitettyjä PAS-palveluita

o Kulttuuriperinnön säilyttämiseen (tuotannossa vuodesta 2015)
o Tutkimusaineistojen säilyttämiseen (tuotannossa vuodesta 2019)

• Aineistojen omistajuus säilyy aina hyödyntävällä organisaatiolla
o Vain hyödyntävä organisaatiolla on pääsy säilytettäviin aineistoihin
o FD-PAS sopimus tehdään aina organisaation kanssa; ei yksittäisten tutkijoiden/tutkijaryhmien kanssa

• Palvelut tuotetaan OKM:n rahoituksella ja ovat 
maksuttomia niitä hyödyntävälle organisaatiolle
o Palvelut saa käyttöönsä OKM:n säilytyspäätöksellä

• Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa sopimuksia 15
o mm. Tietoarkisto  

• Fairdata PAS-palvelussa sopimuksia 3 
o Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, GTK



Pitkäaikaissäilytyksen palvelujen käytön kehittyminen 2016–2020

Lähde: PAS-palveluiden laaturaportit
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Pitkäaikaissäilytyksen sopimukset



Säilyttäminen on aktiivista toimintaa

• Aineistojen laatu tarkistettava
o Määritellään ns. säilyttämisen lähtötaso

• Aineistojen eheyttä tarkkaillaan jatkuvasti
o Eheyden palauttaminen normaalia palvelutoimintaa

• Aktiivinen teknologioiden seuranta
o Tiedostomuodot, ohjelmistot, …

• Toiminnan elinkaarien hallinta tärkeää
o Laitteet, ohjelmistot, tiedostomuodot, standardit, menetelmät, …
o Levy- ja nauharikoista toipuminen normaalia toimintaa

• Hyödyntävien organisaatioiden tukeminen

• Tietoturva ja tietosuoja huomioitava toiminnassa
o PAS-palvelut sisältyvät CSC:n ISO/IEC 27001:2013-auditoinnissa 

tarkasteltuihin palveluihin 

• CSC on ottanut säilytysvastuun yli 1,2 petatavusta ja yli 1,5 miljoonasta tietopaketista

Säilytyksessä 
oleva 

aineistomäärä 
kasvaa noin 40 

teratavua
kuukaudessa

Aineistoja
säilytetään
kolmella eri

mediatyypilla
(levy ja kaksi

nauhaa)



Mitä hyödyntäminen edellyttää organisaatiolta?

• Säilytettävän aineistokokonaisuuden tunnistamista

• PAS-palvelun hyödyntämisestä sopimista OKM:n kanssa 
www.fairdata.fi/tietoa-fairdatasta/kayttoonotto/

• Sopimusmalliin tutustumista

• Käyttöönottoprosessin käynnistämistä yhdessä CSC:n kanssa

• Aineistojen riittävää kuvailua

• Aineistojen paketointia PAS-määritysten mukaisesti

• Aineistojen siirtämistä PAS-palveluun

PAS-palvelu 
tukee 

organisaatioita 
kaikissa 

vaiheissaEdellyttää hyödyntävältä organisaatiolta 
henkilöresursseja palvelun käyttöönottoon ja käyttöön mutta…



Tulevaisuus

• Organisaatioiden tukeminen on osa arkea PAS-palveluiden 
tuottamisessa

• PAS-palveluiden kehitys jatkuu tarve- ja käyttäjälähtöisesti
o 2021 käynnistyneen Fairdata-verkoston hyödyntäminen kehittämisessä
o Fairdata PAS-palvelu mukana Fairdata-kehityssuunnitelmassa: 

wiki.eduuni.fi/display/Fairdataverkosto/Fairdata-kehityssuunnitelma
o Eteneminen loogisen säilyttämisen vaatimusmäärittelyn mukaisesti 

• Pidemmän aikavälin teemoja/mahdollisuuksia:
o Sensitiivisten aineistojen pitkäaikaissäilyttämisen tarpeet  
oAutomaattinen kuvailu mahdollistamaan organisaatioille aineistojen 

metatietojen täydentymisen



CSC:n palvelut arkaluonteisen
datanhallintaan

Ilkka Lappalainen



Mitä on arkaluonteinen data?
Tietosuoja-asetuksen
määrittämät aineistot

orotu tai etninen alkuperä
opoliittisia mielipiteitä
ouskonnollinen tai filosofinen vakaumus
oammattiliiton jäsenyys
oterveyttä koskevia tietoja
oseksuaalinen suuntautuminen tai 

käyttäytyminen
orikostuomiot
ogeneettisiä ja biometrisia tietoja

henkilön tunnistamista varten.

Luottamukselliset 
tutkimusaineistot

• IPR oikeudet 
• Kansalaisten tutkimukseen 

luvittamat terveys- ja 
sosiaalitiedot

• Findata

• esim. ekologia ja 
uhanalaisten lajien
sijainti

Tieteenala
kohtaiset aineistot



CSC:n arkaluonteiselle datalle soveltuvat palvelut

Service Tarkoitus Status

ePouta Virtuaalisia pilviresursseja (datan laskenta ja säilytys)  suomalaisille 
korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille

Tuotannossa 2015 vuodesta

SD Desktop Etätyöpöytä, joka on rakennettu ePoudan päälle. Mahdollistaa
organisaatiorajat ylittävän yhteistyön sekä laajamittaisen aineistojen
analysoimisen. 

Avoin beta versio kesäkuussa 2021

SD Connect Palvelu, jonka kautta tutkija/opiskeli tuo arkaluonteisen aineistonsa 
CSC:lle ja käyttää SD Desktopin kautta analyysipalveluita. 

Avoin beta versio kesäkuussa 2021

SD Submit Sensitive Data Submit (SD Submit) varmistaa projektin elinkaaren
loppupäässä aineistojen siirron osaksi datapalveluita sekä luvittamisen
toisiokäyttöön.

Avoin beta versio syksyllä 2021

FEGA FEGA-asiakasratkaisu tuottaa Suomeen European Genome-phenome
Archive (EGA) -palvelun kansallisen noodin. FEGA mahdollistaa
arkaluonteisten genomi- ja fenotyyppitietoaineistojen
hallinnan ja toisiokäytön tutkimuksen tarpeisiin osana eurooppalaista
yhteistä ratkaisua

Julkaisu odottaa eurooppalaisen 
yhteistyömallin sopimuksia

Lisätietoa: https://research.csc.fi/sensitive-data



SD Desktop SD Connect

Laske
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(Allas)

CSC:n arkaluonteiselle datalle soveltuvat palvelut



CSC:n arkaluonteiselle datalle soveltuvat palvelut

• Suunniteltu kotimaisille korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille.

• Tukevat kansallisen tutkimuksen ja opetuksen arkaluontoisten aineistojen 
tarpeita rakentamalla lisäarvo -palveluita CSC:n geneerisen DL2021 ympäristön 
päälle. 

• Palvelut  kattavat datanhallinnan elinkaaren kaikki vaiheet, tukevat FAIR-
periaatteita ja kansainvälisiä standardeja sekä tutkimusdatan toisiokäyttöä. 

• Palvelut noudattavat CSC:n tutkimuksen ja opetuksen palvelujen yleisiä
käyttöehtoja: https://research.csc.fi/yleiset-kayttoehdot.

• Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa  palvelujen operatiiviset kustannukset. 

• Palveluiden kehitystä on rahoitettu ulkoisella rahoituksella mm. Suomen. 
Akatemia, European komissio, NeIC, ELIXIR ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

https://research.csc.fi/yleiset-kayttoehdot


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


