TUTKIMUSTIETOVARANTO: Käyttötapausesimerkkejä 1

Rahoittajalle
kertyy tiedot
tämän
rahoittamista
hankkeista

Tutkimustietojärjeste
lmä tms. haravoi
tiedot
automaattisesti
orcid.org:sta tai
viitetietokannasta
(Crossref, WoS,
Scopus jne.)

Tutkija antaa
organisaatiolle
luvan hakea
tietonsa
orcid.org:ista (tai
viitetietokannasta)

Tutkimustietovarannosta
tieto
organisaation
julkaisuihin
liittyvistä
hankkeista

Rahoittajalle
tutkimustietovarannosta
tilastotietoa
hankkeissa
syntyneistä
tuotoksista

Tutkija poimii rahoittajan
palvelussa hankkeeseen
liittyvien julkaisujen
tiedot
tutkimustietovarannosta

Tutkimustietovaranto

Tutkija yhdistää
ORCIDtunnisteen
omaan
organisaatioons
a (esim.
tutkimustietojär
jestelmässä)

Tutkija antaa
ORCIDille luvan
hakea
julkaisutiedot
automaattisesti
viitetietokannasta

Tutkijan julkaisun
tiedot kustantajalta
viitetietokantaan
(esim. Crossref)

Rahoitettujen
hankkeiden tiedot
hanketietovarann
on kautta
tutkimustietovara
ntoon

Tutkimustietoportaali

Tutkijan
kotiorganisaatio

Tutkija luo
ORCIDtunnisteen
orcid.orgpalvelussa

Rahoittaja

Tutkijan palvelu

Julkaisutietojen siirtäminen ja hyödyntäminen

Näkymä Suomessa
käynnissä olevista
ja päättyneistä
hankkeista

Mahdollista
nyt

Julkaisutiedot
VIRTAjulkaisutietopalv
elun kautta
tutkimustietova
rantoon

Näkymä Suomessa
tuotetuista
julkaisuista

Tutkimustietovaranto
mahdollistaa
jatkossa

Viittaustietoihin
(esim. WoS)
yhdistettynä
rahoittaja saa
tietoa hankkeen
tuotosten
vaikuttavuudesta

Rahoittajalta
tutkimustietovara
ntoon tieto
kytköksestä
hankkeen ja siihen
liitettyjen
julkaisujen välillä

Näkymä
hankkeista ja
niissä syntyneistä
tuotoksista

Täysin
automatiso
itavissa

Portaalin käyttäjä
selailee julkaisuja
ja niihin liittyviä
tietoja asiasanan,
tieteenalan jne.
mukaan

Ei täysin
automatiso
itavissa

Tilastotietoa
organisaation
hankkeista ja
niiden
tuotoksista
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Tutkijan palvelu

Tutkija luo
itselleen profiilin
orcid.orgpalvelussa tms.
näkyvyyspalveluss
a

Tutkijan
kotiorganisaatio

Tutkijan omien tietojen siirtäminen ja hyödyntäminen

Tutkija yhdistää
ORCID-tunnisteen
omaan
organisaatioonsa
(esim.
tutkimustietojärje
stelmässä)

Tutkija lisää profiiliin
haluamansa tiedot (esim.
tutkimusalat, tunnisteet,
nimivariantit, tutkinnot,
organisaatiot,
yhteystiedot)

Tutkija antaa
organisaatiolle
luvan hakea
tietonsa
orcid.org:ista tms.

Vahvistettu ja
ajantasainen tutkijan
affilaatiotieto
kotiorganisaatiosta
orcid.org:iin
Tutkimustietojärje
stelmä haravoi
tutkijan tiedot ja
yhdistää ne
tutkimustietojärje
stelmästä löytyviin
tietoihin

Tutkija antaa
palvelulle luvan
luovuttaa tiedot
tutkimustietovara
ntoon

Tutkija antaa
organisaatioll
e luvan
välittää
tietojaan
orcid.org:iin

Tutkija antaa
organisaatiolle
luvan välittää
tietojaan
tutkimustietovara
ntoon

Tutkimustietovaranto

Rahoittaja

Tutkijan
affiliaatiotieto
rahoitushakemu
kseen
tutkimustietova
rannosta

Tutkimustietoportaali

Tutkijan tiedot ja
affiliaatio
päivittyvät
tutkimustietovara
ntoon

Käyttäjä hakee
esim. tietyllä
tutkimusalalla
toimivia
tutkijoita

Mahdollista
nyt

Tutkimustietovaranto
mahdollistaa
jatkossa

Näkymä tutkijan
tiedoista
yhdistettynä
tämän hankkeisiin
ja
tutkimustuotoksiin

Käyttäjä hakee tietyn
tutkijan tietoja tämän
nimellä tai ORCIDtunnisteella

Täysin
automatiso
itavissa

Tiedot yhdistetään
ORCID-tunnisteen
perusteella tutkijan
hanke- ja
tuotostietoihin

Ei täysin
automatiso
itavissa

Organisaatio haravoi
tutkijan tiedot tämän
ORCIDin perusteella
tutkimustietovarann
osta (esim. tutkijan
siirtyessä toisesta
organisaatiosta)

Tutkija hakee
rahoitushakemukseen CV:n
orcid.org-palvelusta tai
tutkimustietovarannosta

Tutkija poimii
tutkimustietova
rannosta oman
CV:nsä
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Infrastruktuuripalvelu

Palvelu ylläpitää
tietoja
hallinnoimistaan
tutkimusinfrastruk
tuureista

Tutkimusorganisaati
o

Tutkimusinfrastruktuurien tietojen siirtäminen ja hyödyntäminen

Organisaatio
ylläpitää tietoja
hallinnoimistaan
tutkimusinfrastruk
tuureista

Hallinnoi
käyttölupi
a ja
käyttöä

Hallinnoi
käyttölupi
a ja
käyttöä

Rahoittaja

Tutkija liittää rahoittajan
palvelussa hankkeeseen
siinä käytettyjen
infrastruktuurien tiedot
tutkimustietovarannosta

Tutkimustietovaranto
tarjoaa
infrastruktuuripalvelu
iden käyttöön tiedot
esim.hankkeista,
tutkijoista,
julkaisuista ja
aineistoista

Infrastruktuu
rien
metatiedot
tutkimustieto
varantoon

Tutkimustietovaranto
on tieto kytköksestä
infrastruktuurin ja
siihen liitettyjen
hankkeiden,
julkaisujen jne. välillä

Näkymä Suomessa
ylläpidettäviin
tutkimusinfrastruktuu
reihin ja niiden avulla
syntyneisiin
hankkeisiin ja
tuotoksiin

Tutkimustietoportaali

Tutkimustietovaranto

Palvelun käyttäjä liittää
infrastruktuuriin siinä
syntyneet julkaisut,
aineistot ja hankkeet
hakemalla ne
tutkimustietovarannosta

Mahdollista
nyt

Tutkimustietovaranto
mahdollistaa
jatkossa

Käyttäjä
hakee
infrastruktuu
ria esim.
asiasanalla

Täysin
automatiso
itavissa

Ei täysin
automatiso
itavissa

Käyttäjä saa näkymään
infrastruktuurin
metatiedot, käyttöehdot
ja tiedon hankkeista ja
tuotoksista, joissa
infrastruktuuria on
käytetty

Käyttäjä voi hakea
käyttölupaa
infrastruktuurin
metatiedoissa olevan
yhteystiedon
perusteella
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Tutkija tallentaa ja
kuvailee palveluun
aineistonsa

Organisaatio
haravoi tietoja
tutkijoidensa
tutkimusainestoje
n metatiedot
omaan
järjestelmäänsä

Rahoittaja

Hallinnoi
aineiston
käyttölupi
a ja
käyttöä

Tutkija liittää
aineistoon liittyvät
julkaisut yms.
oman
organisaation
järjestelmissä

Hallinnoi
aineiston
käyttölupi
a ja
käyttöä

Tutkija poimii ja liittää
rahoittajan palvelussa
hankkeeseen siinä
syntyneiden
tutkimusaineistojen
tiedot
tutkimustietovarannosta
Tutkimusaine
istojen
metatiedot
tutkimustieto
varantoon
Etsinpalvelun
kautta

Tutkimustietoportaali

Tutkimustietovaranto

Palvelun käyttäjä liittää
infrastruktuuriin siinä
syntyneet julkaisut,
aineistot ja hankkeet
hakemalla ne
tutkimustietovarannosta

Palvelu ylläpitää
tietoja
hallinnoimistaan
tutkimusaineistois
ta

Tutkijan
kotiorganisaatio

Tutkimusaineistopalvelu

Tutkimusaineistojen tietojen siirtäminen ja hyödyntäminen

Tutkimustietovaranto
tarjoaa
tutkimusaineistoipalvelui
den käyttöön tiedot
esim.hankkeista,
tutkijoista, julkaisuista ja
aineistoista

Näkymä
Suomessa
tuotetuista
tutkimusainei
stoista

Mahdollista
nyt

Tutkimustietovaranto
mahdollistaa
jatkossa

Tutkimustietovaranto
on tieto kytköksestä
aineiston ja siihen
liitettyjen
hankkeiden,
julkaisujen jne. välillä

Näkymä
hankkeista ja
niissä
syntyneistä
tuotoksista

Täysin
automatiso
itavissa

Portaalin
käyttäjä selailee
hankkeita ja
niissä syntyneitä
tuotoksia

Ei täysin
automatiso
itavissa

Käyttäjä pääsee
metatietojen
perusteella aineiston
lähteelle
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Tutkimusorganisaati
o

Haravoi
tiedot
avoinna
olevista
rahoitusha
uista

Tutkimustietovaranto

Tutkimushankkeiden tietojen siirtäminen ja hyödyntäminen

Tieto
avoinna
olevista
rahoitusha
uista

Tutkija antaa
organisaatiolle
luvan välittää
tietojaan
tutkimustietovara
ntoon

Tutkimustietov
aranto tarjoaa
rahoittajan
käyttöön
tiedon tutkijan
affiliaatiosta

Tutkija poimii
tutkimustietov
arannosta
CV:n
hakemusta
varten

Haravoi
tiedot
omien
tutkijoiden
sa
rahoitusha
kemuksista

Haravoi
tiedot
omien
tutkijoiden
sa
rahoituspä
ätöksistä

Haravoi
tiedot
kytköksistä
hankkeide
n ja
tuotosten
välillä

Tieto
rahoitusha
kemuksista

Tieto
rahoituspä
ätöksistä

Tieto kytköksestä
hankkeen ja siihen
liitettyjen
tuotosten yms.
välillä

Rahoittaja

Tutkimustietoportaali

Portaalin käyttäjä
hakee esim.
tietyllä
tutkimusalalla
Suomessa
käynnissä olevia
hankkeita

Rahoitt
aja
avaa
rahoitu
shaun

Tutkija/
tutkimusry
hmä hakee
rahoitusta

Tutkija antaa
luvan
hakemustietojen
luovuttamiseksi
tutkimustietovara
ntoon

Mahdollista
nyt

Rahoittaja
tekee
rahoituspä
ätökset

Tutkimustietovaranto
mahdollistaa
jatkossa

Tutkija
raportoi
hankkeen
tuotokset
rahoittajall
e

Tutkija poimii rahoittajan
palvelussa hankkeeseen
liittyvien julkaisujen,
aineistojen ja tiedot
tutkimustietovarannosta

Täysin
automatiso
itavissa

Ei täysin
automatiso
itavissa

Rahoittajalle
tutkimustietovarannosta
tilastotietoa
hankkeissa
syntyneistä
tuotoksista

Näkymä
hankkeista ja
niissä syntyneistä
tuotoksista

Viittaustietoihin
(esim. WoS)
yhdistettynä
rahoittaja saa
tietoa hankkeen
tuotosten
vaikuttavuudesta

