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•Ammattikorkeakouluilla yhä enemmän tarpeita tutkimusaineistojen kuvailuun ja 
hallintaan, mm.

•tutkimusaineistojen selailu
•tutkimusaineistojen jatkokäyttö 
•Tutkimusainiestojen kansallinen näkyvyys ja metatietojen yhteentoimivuus

•Tarpeita kartoitettu erityisesti TuAMK:in kanssa, joka ollut asiassa aloitteellinen 

CSC:n suuntaan.

•Mahdolliset ratkaisut voivat olla
•Korkeakoulun itse kehitettämiä
•CSC:n tuottamia 
•Muun toimittajan tuottamia



Erilaisia ratkaisuja tutkimusaineistojen kuvailuun ja aineistojen 
hallintaan (1/3)

Eri ratkaisujen soveltuvuus riippuu, mihin käyttäjän prosessiin aineistojen kuvailu halutaan kytkeä
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JUSTUS

•Tutkimustiedon 
hallinta ”CRIS” –
julkaisut, aktiviteetit, 
aineistot syötetään 
samaan 
järjestelmään

Fairdata (IDA, ETSIN, 
QVAIN, METAX)

•Tutkimusaineistojen 
kuvailu

EUDAT (B2Share, 
B2Drop, B2Find)

•Varsinainen 
tutkimusaineistojen 
säilytys, jakaminen, 
hallinta ja kuvailu 
samassa 
järjestelmässä 

Reportronic (Sebitti 
Oy)

•Tutkimushankkeiden 
ja –aineistojen 
kuvailu samassa 
järjestelmässä 

Muut järjestelmät?

CSC:n tuottamia palveluita Muiden toimijoiden tuottamia 
palveluita, esim.



Erilaisia ratkaisuja tutkimusaineistojen kuvailuun ja aineistojen 
hallintaan (2/3)

•Eri ratkaisujen vastaavuus erilaisiin tarpeisiin, mutta samalla myös kustannukset eroavat

•Kaikissa ratkaisuissa toteutettavissa yhteentoimivuus kansallisten palvelujen, Tiedejatutkimus.fi ja Etsin, kanssa
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JUSTUS

•Ei vielä toteutettu. 

•Räätälöitävissä yhteisiin 
tarpeisiin. 

•Kustannukset jaettavissa
osallistuvien
organisaatioiden kesken

Fairdata (IDA, ETSIN, 
QVAIN, METAX)

•Ilmainen

•Ei räätälöitävissä.

•Tutkimusaineistot 
kuvaillaan Qvain-
palvelussa, josta 
automaattisesti Etsimeen 
ja Tiedejatutkimus.fi:hin 

EUDAT (B2Share, B2Drop, 
B2Find)

•Räätälöitävissä amk:ien 
tarpeisiin

•Kustannukset per amk tai 
yhteisesti jaettavissa

Reportronic (Sebitti Oy)

•Käytössä 13 
ammattikorkeakoulussa, 
kehitetty SeAMK:in 
vetämänä

Muut järjestelmät?

CSC:n tuottamia palveluita Muiden toimijoiden tuottamia 
palveluita



Erilaisia ratkaisuja tutkimusaineistojen kuvailuun ja aineistojen 
hallintaan (3/3)

Vaatimusmäärittelyitä tullut erityisesti TuAMK:ilta. Lisäksi ratkaisuista keskusteltu mm. AMKIT- tapaamisessa sekä JUSTUS-yhteyshenkilöiden 
kanssa. Tähänastisten keskustelujen perusteella JUSTUS ja Reportronic vaikuttavat amk:eille soveltuvimmilta.
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JUSTUS

•Tuttu käyttäjille

•Kytkeytyy tutkimustiedon 
hallinnan prosesseihin

•Käyttäjien ja roolien 
hallinta helposti 
ratkaistavissa nykyisellä 
ratkaisulla (Eduuni-ID)

•Sopimusmalli ja –prosessi 
olemassa (vrt. 
aktiviteettitietojen 
tallennuksen lisäpalvelu

Fairdata (IDA, ETSIN, 
QVAIN, METAX)

EUDAT (B2Share, B2Drop, 
B2Find) Reportronic (Sebitti Oy)

•Käytössä jo muutamissa 
ammattikorkeakoulussa

•Käynnistetty integraatio 
METAX:in kautta 
Tiedejatutkimus.fi:hin

Muut järjestelmät?

CSC:n tuottamia palveluita Muiden toimijoiden tuottamia 
palveluita



Reportronic ja yhteys kansallisiin palveluihin
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Reportronic (Repo) - taustaa

• Hankehallintajärjestelmä (Sebitti Oy) – käytössä 13 AMK:illa

• Pääasiallinen käyttö hankkeiden dokumentaatio (ml. 

aineistonhallintasuunnitelma) ja työajanseuranta

• Projektien ja aineistojen tietoja voi julkaista ulkoisilla verkkosivuilla

oProjektitietokanta

oAineistot-tietokanta: TKI-aineistojen metatiedot. Suodatus mm. rahoittajan ja 
tieteenalan mukaan (esim. https://www.seamk.fi/aineistot/)

o Ei käytössä kaikilla Repo-käyttäjillä

https://www.seamk.fi/aineistot/


Reportronic - Aineistot-tietokanta

• Matalan kynnyksen tallennuspaikka aineistotiedoille

• Kuvailun vastuu projektipäälliköillä

• Kerättävien tietojen pohjana ollut kansallinen Fairdata-

palveluiden kokonaisuus (erit. Qvain ja Metax tietomalli)

• Uusittu toiminnallisuuksiltaan parannettu versio käyttöön 

syksyllä 2020
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Reportronic – Fairdata –Tiedejatutkimus.fi

• Kehittämistyötä tehty 2021 

puolella Repon sisältämien TKI-

hankkeiden aineistojen 

näkymisen osalta 

Tiedejatutkimus.fi –portaaliin

• Taustalla: Aineistotiedot 

siirtyneet Fairdata Metaxin ja 

Tiedejatutkimus.fi –portaalin 

välillä alkaen 03/2021
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Tiedejatutkimus.fi

Reportronic

Metadatan
kuvailu

Metatietojen
säilytys

METAX

Metatietojen
julkaisu

Metatietojen
jatkokäyttö

Esim. AMK:n 
verkkosivut, 
raportointi

OpenAIRE 
yms. portaalit

Metatietojen hallinta

Reportronic – Fairdata –Tiedejatutkimus.fi



Reportronic – Fairdata - Keskeiset

• TKI-aineistojen tiedot näkyviin vain 

Tiedejatutkimus.fi –portaaliin, ei siis Etsin-

palveluun (rajoitteena pysyvät tunnisteet)

• Selailunäkymä aineistoihin saatavilla 

ainoastaan Tiedejatutkimus.fi:ssä

• Repolle oma katalogi Metaxiin, minkä 

sisällöstä vastaavat Repon käyttäjät

• Tallennus mahdollista ainoastaan aineistojen 

metatiedoille (ei varsinaisille aineistoille)
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https://www.seamk.fi/aineistot/?RepoMaterial=
6fcb4016-c2e2-4d08-8840-da6e25d1e088



Avoimia kysymyksiä Reportronicista

• Onko mahdollisuutta hallita, mitä Reposta siirretään eteenpäin 

(ns. pääkäyttäjät)?

• Onko aineistot-tietokannan jatkokehitys mahdollista?

• Onko mahdollista siirtyä pysyvien tunnisteiden käyttöön? 

oVahva suositus pysyville tunnisteille esim. FAIR-periaatteiden kautta

• Onko palvelu laajennettavissa kaikkien AMK:ien käyttöön?

oEri tarpeiden mukainen räätälöityvyys
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JUSTUS tutkimusaineistojen tallennuspalveluna
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JUSTUS – palvelu lyhyesti 

• JUSTUS on alun perin tarkoitettu TKI-toiminnan tuotoksena 

syntyvien julkaisujen kuvailuun

• JUSTUS tukee avointa julkaisemista mahdollistamalla myös 

julkaisujen rinnakkaistallentamisen Theseus-julkaisuarkistoon

• Palveluun suunnitteilla lisäosa tutkimusaktiviteettien tietojen 

tallentamiseen (2021-2022)

• JUSTUS-palveluun syötetyt tiedot siirtyvät automattisesti 

kansallisiin palveluihin, kuten VIRTA-julkaisutietopalveluun, 

Tiedejatutkimus.fi:hin sekä Vipuseen ja niitä hyödynnetään 

OKM:n rahoitusmallin laskennassa.

• Palvelua ylläpitää ja kehittää CSC –Tieteen tietotekniikan 

keskus Oy
14

JUSTUS lukuina

• Käytössä vuodesta 2017

• Asiakkaina kaikki 

ammattikorkeakoulut, 6 

tutkimuslaitosta ja 1 

yliopisto

• ~ 3000 käyttäjää

• ~ 15 000 kuvailtua 

julkaisua vuodessa



JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelun kustannukset
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Finto YSA/YSO 
(asiasanat)

Julkaisufoorumi 
(julkaisukanavat)

Koodistopalvelu
(alayksiköt)

CrossRef 
(DOI, metadata)

JUSTUS-
julkaisutietojen 

tallennuspalvelu
Justus.csc.fi

VIRTA-
julkaisutietopalvelu

Julkaisuarkisto
(Dspace)

Meta-

tiedot

Tiedonkeruuaineisto

JUULI & 
tiedejatutkimus.fi

(julkaisutietojen 
selailu)

Suomen 
Akatemia 
(haku- ja 

raportointi)

Tutkimustieto-
varanto 
(tietojen 

yhdistäminen)

OpenAIRE
(julkaisutietojen 

kv-näkyvyys)

Julkaisuarkisto
(julkaisut)

Organisaatiot  
(tekijätiedot)

OrcID

JUSTUS-palvelun tietovirrat

CSV-
tiedosto

Vipunen
(vuosittaiset 

summatiedot)

REST-rajapinta 
(tietojen 

hyödyntäminen)



Suunnitteilla: Justus aineistojen metatietojen tallennuspalveluna

• Alustavasti selvitetty mahdollisuutta laajentaa Justus kattamaan myös 

tutkimusaineistojen metatietojen tallentamisen 

• Taustalla TurkuAMK:n tarpeiden pohjalta tehty selvityys CSC:n tarjoamista mahdollisista 

ratkaisuista aineistojen hallinnan työkaluiksi

• Aineistojen tallennuspalvelun tuonti osaksi Justus-palvelua käyttäjien kannalta helppo 

ratkaisu, sillä palvelu on käytössä kaikissa AMK:eissa ja siten käyttäjille tuttu 

• Aineistojen, julkaisuiden (ja tutkimusaktiviteettien) tallennus yhden järjestelmän kautta

oMahdollisena muuna jatkokehityskohteena kyselty käyttäjiltä: työkalu tutkijan/TKI-asiantuntijan 
profiilitietojen tallennukseen 

oPääsy avataan kaikille organisaation käyttäjille Eduuni-id:n kautta, hallinta pääkäyttäjillä
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Tiedejatutkimus.fi

JUSTUS

Metadatan
kuvailu ja selailu

Metatietojen
säilytys

METAX
(Fairdata)

Metatietojen julkaisu ja jatkokäyttö

Etsin
(Fairdata)

Esim. AMK-
verkkosivut, 
raportointi

OpenAIRE 
yms. portaalit

Tutkimusaineistojen metatietojen hallinta (JUSTUS)

Metadata
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JUSTUS

Datan 
säilytys

B2SAFE B2SHARE

Datan 
julkaisu

Metadata

Data

B2FIND

Mahdollinen jatkokehitys datan hallintaan (EUDAT)
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Tiedejatutkimus.fi
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JUSTUS

Metadatan
kuvailu ja selailu

Metatietojen
säilytys

METAX
(Fairdata)

Etsin
(Fairdata)

Datan 
säilytys

B2SAFE B2SHARE

Datan 
julkaisu

Metadata

Data

B2FIND

Esim. AMK:n 
verkkosivut, 
raportointi

OpenAIRE 
yms. portaalit

Tutkimusaineistojen metatietojen hallinta (JUSTUS)

Datan hallinta 
(EUDAT)

Metatietojen julkaisu ja jatkokäyttö



Luonnos tutkimusaineistojen 
metatietojen tallennuksesta 

Justus-palveluun
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ETUSIVU TEE TALLENNUS OMAT TALLENNUKSET DATAKATALOGI

Tutkimusaktiviteetit
Julkaisun tallennus on viisivaiheinen, ja riippuen 
organisaatiosta, sisältää myös mahdollisuuden 

syöttää julkaisun tiedosto. 

Tallenna aktiviteetti

Toiminnallisuudet pääkäyttäjille

Hyväksy tallennuksia
Julkaisun tallennus on viisivaiheinen, ja riippuen 
organisaatiosta, sisältää myös mahdollisuuden 

syöttää julkaisun tiedosto. 

Tekijätietojen hallinta
Julkaisun tallennus on viisivaiheinen, ja 
riippuen organisaatiosta, sisältää myös 

mahdollisuuden syöttää julkaisun tiedosto. 

Omat julkaisut

Selaa aineistoja

Tutkimusaineistot
Julkaisun tallennus on viisivaiheinen, ja riippuen 
organisaatiosta, sisältää myös mahdollisuuden 

syöttää julkaisun tiedosto. 

Omat aineisot

Tallenna aineisto

Omat aktiviteetit

Valitse toiminto

Julkaisut
Julkaisun tallennus on viisivaiheinen, ja riippuen 
organisaatiosta, sisältää myös mahdollisuuden 

syöttää julkaisun tiedosto. 

Tallenna julkaisu

LUONNOS



FI
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ETUSIVU OMAT TALLENNUKSET DATAKATALOGI

TEE TALLENNUS > TALLENNA AINEISTO > SYÖTÄ AINEISTON TIEDOT

1 Syötä aineiston tiedot 2 Määritä aineiston oikeudet 3 Tarkista ja tallenna

Aineiston tiedot

Aineiston nimi *

Aineiston kuvaus*

Aineiston tekijät

Vaalitutkimus 2018

Nimi

Organisaatio

Email

Vuosi

[…]

TEE TALLENNUS

Lisää tekijä

SV EN

LUONNOS
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ETUSIVU TEE TALLENNUS OMAT TALLENNUKSET DATAKATALOGI

TEE TALLENNUS > TALLENNA AINEISTO > MÄÄRITÄ AINEISTON OIKEUDET

KENELLÄ ON OIKEUS NÄHDÄ AINEISTON TIEDOT

Aineiston nimi Vaalitutkimus 2018

Ainoastaan oman organisaation käyttäjät JUSTUS-palvelussa

Ainoastaan tutkimusryhmän jäsenet JUSTUS-palvelussa Valitse tutkimusryhmät

KENELLÄ ON OIKEUS MUOKATA AINEISTON TIETOJA 

Tutkimusryhmän jäsenet voivat muokata aineistoa Valitse tutkimusryhmät

Huomioitava myös:
• Poistamisen oikeudet?
• Oikeudet roolien mukaan? 
• Oikeudet rooli*tutkimusryhmä? 
• Miten käyttäjä näkee 

tutkimusryhmien sisällön?
• Tuleeko julkisuuden ja 

muokkausoikeuksien 
hallinnointi pääkäyttäjille vai 
aineiston tallentajalle? 

Politiikan tutkimusryhmä UTU

X

X Vaalitutkimus TurkuAMK X

Tiedot ovat julkisia Tiedejatutkimus.fi- ja Etsin-palveluissa 

1 Syötä aineiston tiedot 2 Määritä aineiston oikeudet 3 Tarkista ja tallenna

Ainoastaan minä ja oman organisaationi JUSTUS-pääkäyttäjät voivat muokata aineiston tietoja

Vaalitutkimus TurkuAMK X

LUONNOS
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ETUSIVU TEE TALLENNUS OMAT TALLENNUKSET DATAKATALOGI

TEE TALLENNUS > TALLENNA AINEISTO > TARKISTA JA TALLENNA

Huomioitava myös:
• Pääkäyttäjä hyväksyy aineistot eteenpäin 

1 Syötä aineiston tiedot 2 Määritä aineiston oikeudet 3 Tarkista ja tallenna

LUONNOS
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OMAT TALLENNUKSET > OMAT AINEISTOT > KÄSITELLYT AINEISTOT 

Aineiston ID Aineiston nimi Aineiston tekijät tai omistajat Muokattu viimeksi Julkisuusasetukset

12457 Vaalitutkimus 2018 DOI 111.2334.234555 Turun ammattikorkeakoulu
Tutkija Tiina - tekijä
Mittaaja Mikko - kuraattori

12.5.2021 15:14

473578507 Virtual survey URN 4857-7902 Turun ammattikorkeakoulu
Mittaaja Mikko 

Suomen ympäristökeskus
Avustaja Aapo

8.5.2021 11:25

…

Julkinen ryhmille x, y

Muokkausoikeus ryhmälle x

Ei jaettuja muokkausoikeuksia

Pysyvä tunniste

Huomioitava myös:
Vaatimusmäärittelyssä toivottu monipuolisia 
hakuominaisuuksia
(mm. tekijän, omistajan, alan, 
tutkimusryhmän, aiheen, asiasanan, 
aineistotyypin mukaan)

ETUSIVU TEE TALLENNUS OMAT TALLENNUKSET DATAKATALOGI

Ei julkinen 

Jakaminen

Käsittelyä odottavat aineistot Käsitellyt aineistot

LUONNOS



27

ETUSIVU TEE TALLENNUS OMAT TALLENNUKSET DATAKATALOGI

DATAKATALOGI > SELAA AINEISTOJA 

Aineiston ID Aineiston nimi Aineiston tekijät tai omistajat Muokattu viimeksi Aineiston avoimuus

12457 Vaalitutkimus 
2018 

DOI 111.2334.234555 Turun ammattikorkeakoulu
Tutkija Tiina - tekijä
Mittaaja Mikko - kuraattori

12.5.2021 15:14

473578507 Virtual survey URN 48577902 Turun ammattikorkeakoulu
Mittaaja Mikko 

Suomen ympäristökeskus
Avustaja Aapo

8.5.2021 11:25

…

Muokkausoikeus

Sinulla ei ole oikeutta 
muokata aineistoa

Pysyvä tunniste Jakaminen

LUONNOS
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ETUSIVU TEE TALLENNUS OMAT TALLENNUKSET DATAKATALOGI

DATAKATALOGI > SELAA AINEISTOJA > VAALITUTKIMUS 2018  

LUONNOS
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Eteneminen, aikataulu ja kustannukset
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8.6.2021

Kiinnostuksen 
ilmaisseiden 
organisaatioiden 
kanssa palaveri, jossa 
käydään läpi 
kustannusten 
jakautuminen ja 
sopimusprosessi.

Lisäpalvelun 
tilaavat 
organisaatiot ja 
CSC sopivat 
palvelutilaukset 
puitesopimuksen 
alaisena palveluna 

Mikäli organisaatiot 
ovat kiinnostuneita 
tilaamaan palvelun 
esitetyllä hinnalla

Lisäpalvelu 
tuotannossa 
syksyllä 2022.

Laskutukset 
nykyisen 
laskutuskauden 
mukaan 12/2021

Tutkimusaineistojen tallennuspalvelu Justukseen – eteneminen ja aikataulu

Alustavaa 
keskustelua 
lisäpalvelusta 
TurkuAMK:n
tarpeiden 
pohjalta

Idean esittely  
AMKIT-verkoston 
TKI-johtajien 
”Datanhallinnan 
työkalut” -
tilaisuudessa

Webinaari
• Palvelukuvaus
• Hinnoittelu
• Kehityssuunnitelma
• Eteneminen ja 

sopimusprosessi 

Kevät 2021

Kaikille Justus-
asiakkaille 
lähetetään 
kysely 
alustavasta 
kiinnostuksesta

Kesä 2021 Q3/2021

CSC lähettää organisaatioille 
alustavan tarjouksen 
aineistojen 
tallennuspalvelusta osana 
JUSTUS-palvelua. 

Lisäpalvelun tilauksesta 
kiinnostuneet organisaatiot 
vastaavat CSC:lle

Lisäpalvelun 
kehitys 
aloitetaan

Q3-Q4/2021

Q4/2021 Q4/2021

Q1/2022

Q3-Q4/2022

Palvelu 
tilattavissa 
normaalin 
prosessin 

mukaisesti
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Tutkimusaineistojen tallennuspalvelu Justukseen – kustannukset

Tutkimusaineistojen tallennuspalvelun kehityksen alustava kokonaiskustannusarvio n. 
100 000-150 000 euroa + ylläpito, jatkokehitys ja asiakaspalvelu vuodessa n. 60 000-
100 000 euroa. 

Lopullinen hinta riippuu siitä, mitä ominaisuuksia palveluun toivotaan. Onko esim. 
tarvetta roolien mukaisille näkymille?

CSC:n palveluiden 
hinnoittelu omistaja-

asiakkaille on aina 
omakustanneperusteista. 

CSC on voittoa 
tavoittelematon 

erityistehtäväyhtiö. 

Kunkin lisäpalvelun tilaavan organisaation maksettavaksi 
tuleva osuus riippuu siitä, kuinka monen organisaation 
kesken kustannukset voidaan jakaa ja miten kustannukset 
halutaan jakaa - suhteessa organisaation kokoon, tasan, vai 
jotenkin muuten.



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


