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SOPIMUS PALVELUKOKONAISUUKSIEN TOIMITAMISESTA OPETUS- JA
KULTrUURIMINISTERION KORKEAKOULU- JA TIEDEPOLITIIKAN OSASTOLLE
KOULUTUKSEN, TIETEEN, KULTTUURIN JA HALLINNON TARPEISIIN VUONNA 2077

1. Sopijapuolet

Tilaaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö (0KM)
PL29
00023 VALTI0NEUV0ST0

Toimittaja: CSC — Tieteen tietotekniikan keskus Qy (CSC)
FL 405 (Keilaranta 14)
02101 Espoo
Y-tunnus: 0920632-0

0KM ja CSC ovat sopineet opetus- ja kulffuuriministerion korkeakoulu- ja tiede
politiikan osaston (KTPO) ostamista palveluista ja niille asetettavista määrällisistä
ja Iaadullisista tavoitteista seuraavaa.

2. Sopimuksen tausta ja yleiset tavoitteet vuonna 2017

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (tietohallintolaki 634/2011) edel
Iyttaa, ettà ministeriät huolehtivat toimialansa tietohailintopalvelujen ja tietohallin
toon Iiittyvien, yhtenäista toim intaa edistãvien toimenpiteiden ohjauksesta. 0KM
toteuttaa KTPO:n hankinnan kautta tietohallintolain mukaista velvoitettaan edis
tää yhteistyotä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koulutuksen, tieteen ja kult
tuurin kohdealueella. 0KM tukee KTPO:n ostamilla palveluilla kaikkien korkea
koulujen kaytettavissa olevin ja yhteentoimivin ratkaisuin suomalaisen tutkimuk
sen toimintaedellytyksia ja korkeakoulujen rakenteellista kehittymista.

Koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealuetta koskevien tavoitteiden saavutta
miseksi CSC kehittãã KTPO:n linjausten ja palvelujen ostossa asetettujen tavoit
teiden mukaisesti kansallisia tietoteknhikkapalveluita korkeakoulujen ja tutkimuk
sen tarpeisiin ja OKM:n ohjauksen tueksi. Kehitystyossã noudatetaan julkisen
hallinnon kokonaisarkkitehtuurityon periaatteita ja menetelmiã. KehitystyOssã
huomioidaan KTPO:n ostamien palvelujen kannalta merkitykseiliset viitearkkiteh
tuurit suunnittelua ohjaavina vàlineinã.

OKM:n tavoitetila 2020 on iaadukkaampi, kansainvàlisempi, vaikuttavampi ja te
hokkaampi korkeakoululaitos. CSC edistàã OKM:n korkeakouluille asettamia
kansainvãlistymistavoitteita osallistumalla sellaiseen yhteistyohon, jossa tehtã
vãllä kehitystyollã saadaan korkeakoulujen kayttoon niiden tutkimuksen taatua ja
vaikuffavuutta ja sitã kauffa kansainvãlistymistã edistãviä palveluita. Palvelukehi
tyksessa hyodynnetaan tarkoituksenmukaisella tavalla kansallisia ja kansainvãli
siä standardeja. CSC sopii vuosisopimukseen Iiittyvistã kansallisista ja kansain
vãlisistà hankkeista, niiden tavoitteista, rahoituksesta ja vaikuttavuuden arvioin
nista KTPO:n kanssa etukãteen.

3. CSC:n toimittamat palvelut ja ve!voittavat tavoitteet

KTPO ostaa CSC:Ità vuonna 2017 viisi palvelukokonaisuutta, jotka ovat:

• Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet
• Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut
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• Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut
• Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut
• Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille

KTPO:n ostamien palvelukokonaisuuksien sisãltä ja niille asetettavat tavoitteet
mãàritetäàn tässã sopimuksessa kohdissa 3.1—3.5.

KTPO:n ostamiin kaikkiin palvelukokonaisuuksiin (kohdat 3.1—3.5) Iiittyy vã{ttà
mättämàt tukipalvelut, joiden kustannus mãäràytyy kãytön mukaisesti. Tukipalve
lut kuvataan tàmãn sopimuksen Iiitteessã 3. Paivelukokonaisuuksien kustannuk
sun sisãltyy enintããn kolmen prosentin (3 ¾) kate.

Ostetun tyon tuiee kohdistua sovittuihin kokonaisuuksiin. CSC:n sisäiset kehitys
tehtãvät yms. kuuuvat yleiskustannuksiin tai sovitulla kehiffãmisrahalla (3 %) teh
tàviin.

CSC varmistaa KTPO:n priorisoimissa keskeisissà palvelu- ja kehitystoiminnois
sa osaavien henkilOresurssien saatavuuden, aikatauluissa pysymisen sekä kor
kean palve(utason kaikissa olosuhteissa, pois lukien CSC:stä riippumattomat
force majeure -tilanteet (esim. sàhkökatko jakeluverkossa). CSC myäs huolehtii,
että henkilöstö on tietoinen KTPO:n ostamien palveluiden sisàllöstä, Iaatutavoit
teista ja rajoituksista.

CSC ilmoittaa ennakoivasti KTPO:IIe mahdollisista esteellisyys- tai intressiristirli
doista palvelun toimittamisessa. CSC ottaa kayttöon menettelyn esteellisyyden
tai intressiristiriitojen toteamiseksi, ja sopli KTPO:n kanssa menettelystä ko. titan
teissa.

CSC noudattaa KTPO:n linjauksia palvelujen ja valtion omistamien ja KTPO:n
palvelunoston jaltai vaition avustusten kautta hankittujen laitteistojen käyttoperi
aatteista. Tãllaisia KTPO:n Iinjauksia ovat muun muassa:

- supertietokoneen ja muiden tieteeltisen laskennan palvelujen laitteistojen
kayttoperiaatteet,

- Afl (Avoin tiede ja tutkimus) -hankkeessa sovittavat avoimuuden periaatteet,
- PAS (tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuus) -palvelujen ja muiden tieto

infrastruktuuripalvelujen kayttaperiaaffeet sekã
- tietoarkkitehtuurin ohjaus.

CSC huolehtii palveluihin kuuluvassa arkkitehtuurityössa tietohallintolain mukai
sen OKM:n ohjaavan ja Iinjaavan roolin sãilymisestà ja huoiehtii edistámänsã ark
kitehtuurityon etenemisestà OKM:n osoittamien ohjausrakenteiden puitteissa.

CSC toteuttaa palvelujen kayttoänotossa tarvittavat ratkaisut ni, että kayffoon
otossa on mahdollisimman matala kynnys riippumatta korkeakoulusta ja toiminta
alueesta (esimerkiksi roolipohjainen Haka-tunnistautuminen ja sähköinen kaytto
lupahakemus). Käyttäjahallinto ja käyttovattuuksien hallinta toteutetaan kattaen
korkeakoulujen kaikki tarpeet ni, ettã esimerkiksi tutkimusprosessin en vai
heissa (tietoaineistojen kãyttoonotto, matlinnus, simulointi, tietoaineistojen tallen
nus ja pitkaaikaissaulytys) kaytetaãn samoja tekniikoita yhtenãisellâ tavatla ja yh
teentoimivasti korkeakoulujen omien ratkaisujen kanssa.

CSC toteuttaa palvelut ni, että ne tukevat korkeakoulujen toimintaa mahdolli
simman hyvin. Tämà tarkoittaa mm. toteutettujen palveluiden ja tyokalujen tarjoa
mista avoimella Iàhdekoodilla ja avoimitfa tisensseillà. Erityisesti CSC pyrkii estã
mään sen, effei asiakas maksa samasta kehitystyöstã kahdesti.
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CSC huolehtii, ettã paveIuiden kulloinenkin asiakaskohderyhma saa oikeaan al
kaan riittävästi tietoa palveluista ja nilden saatavuudesta. CSC kertoo KTPO:n
ostamista palveluista nilden kohderyhmille sopivilla tavoilla pààsten kunkin koh
deryhmãn osalta yhtenaiseen ja Iuontevaan viestintään. Viestintä hoidetaan yh
teistyossã korkeakoulujen kanssa ja tuodaan selkeästi esWe palvelujen kãyttöon
oikeutetut kohderyhmat (esimerkiksi korkeakoulujen tutkijat ja opiskelijat, korkea
koulujen hallinto, laboratorion tal Iaitoksen IT-tukihenkilOt) ja Se, miten palvelut
saadaan helposti kãyttöon.

CSC huolehtii, ettã KTPO ja sopimuksessa maaritellyt ohjausrakenteet saavat
palveluiden ohjaamiseksi tarvittavat tiedot.

CSC huolehtii myos effä erikseen osteffu hankekohtainen viestintä toteutuu hank
keiden tarpeiden mukaan. CSC ja KTPO sopivat yhdessa, mitä brãndeja kayte
tãän KTPO:n ostamien palveluiden esille tuonnissa.

Korkeakoulut voivat Iisäksi hankkia CSC:Itä sellaisia Iisäpalveluja, jotka edistävät
koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueen yhteentoimivuutta. CSC ja korkea
koulut sopivat mahdollisista Iisãpalveluista erikseen.

31 Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet

KTPO ostaa CSC:Itä Funet-palvelukokonaisuuden, jonka kustannuksista korkea
koulujen osalta KTPO maksaa keskitetysti vähintään puolet. Loput kustannukset
rahoitetaan korkeakouluilta ja muilta jasenorganisaatioilta saatavalla rahoituksella
sekä jäseniä paivelevien yhteistyokumppaneiden maksuilla. Palvelukokonaisuus
kattaa myos tietoaineistopalvelut (nic.funet.fi) ja OKM:n itsensä kayttamat Funet
palvelut.

Funet-palveluiden tavoitteena on tarjota nopeat, ruuhkattomat ja luotettavat kan
salliset ja kansainväliset tietoliikenneyhteydet sekã tutkimusta ja opetusta tukevat
verkon paivelut kaikille Suomen korkeakouluille sekã muille sovitut jãsenkriteerit
tayttãville organisaatioille, kuten valtion tutkimuslaitoksille. Funet-jasenorganisaa
tiolden muodostama yhteisö on tietohallintolain velvoitteiden toteuttamisen kan
nalta olennainen yhteistyofoorumi koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealu
eella.

Jasenorganisaatiotuettelo Iöytyy osoitteesta https://wiki eduun Ji/x/iI BpAQ

VUOSITAIN SOVITAVAT OSTOT

A. Yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen palvelut ja toiminnan kehittämishankkeet

B. Korkeakoulutuksen, tieteen ja tutkimuksen ICT-infrastruktuuri

3.1.1 Funet-yhteyspalvelut

Ruuhkattomien ja luotettavien tietoliikenneyhteyksien kehittàminen ja ylläpito:

Funet-jàsenten vãIiIIe ja kansainvãlisiin tutkimusverkkoihin tutkimuksen ja
opetuksen yhteistyon sekà yhteisten palveluiden, tietovarantojen ja tie
teellisten instrumenttien tehokkaan käytan mahdollistamiseksi,
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• suoraan Funet-yhteisolle merkiffàvimpiin paveIuntarjoajiin ja yhteistyo
kumppaneihin,

• yleiseen internetiin ja
• valopoluiksi, varayhteyksiksi ja muiksi Iisãyhteyksiksi erityistä suurtehoka

pasiteeffia tarvitsevien hankkeiden ja toimipisteiden, tutkimusaitteistojen
sekä tietovarantojen yhdistãmisen ja yhteyksien varmistamisen tarpeisiin.
KTPO osauistuu Iisayhteyspalveluiden kustannuksiin korkeakoulujen
osalta 40 ¾ osuudella.

Palvelu sisältää myös verkon toiminnalle välttämättömät ja verkon kayttoa tuke
vat peruspaveIut (nimipaveIut, aikapalvelun, FileSender-tiedostonvalityspalvelun
jne.) sekä Funetin verkkoyhteistyähon {iittyvãt koulutus- ja asiantuntijapalvelut.

3.1.2 Funet-verkon tietoturvapaivelut

Funet-verkon tietoturvapalvelut ja niiden kehittàminen sekã Funet-jãsenten tieto
turvan tukeminen. Funet CERT koordinoi Funet-verkon tietoturvatyotã ja vastaan
ottaa, käsittelee ja Iähettää poikkeamailmoituksia. Funet CERT tukee Funet-jä
senten tietoturvatyötã myos antamalla heidän kayttaonsa erilaisia tietoturvatyoka
luja, kuten verkon skannauspalvelun sekä Funet-varmennepalvelun kautta tieto
turvalliset päveIin- ja henkilövarmenteet.

3.1.3 Verkkovierailupalvelut

Verkkovierailupalvelujen ja langattomien tietoliikenneyhteyksien kehittäminen ja
ylläpito. Palvelujen (erityisesti eduroam) avulla käyttäja saa langattoman verkko
yhteyden vaivattomasti ja turvallisesti oman kotiorganisaationsa kàyttäjätunnuk
silla osallistuvissa korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja julkisilla paikoilla nun
Suomessa kuin ympàri maailman.

3.1 .4 Tietoaineistopalvelut

Tietoaineistopalvelun (nic.tunet.fi) ylläpito ja kehittäminen vapaasti saatavilla ole
vien tietoaineistojen ja ohjelmistojen tehokkaan saatavuuden varmistamiseksi en
tyisesti OKM:n toimialalle.

C. OKM:n toimialan organisaatioiden itselleen ostamat palvelut

3.1.5 Funet-verkkoon liittymisen mahdollistavat tai sitä helpottavat palvelut, esimerkiksi
Funet-reititinpalvelu.

3.1.6 Yhteistyäta tukevat palvelut kuten videoviestinnãn palvelut tai yhteistyoalustat,
esimerkiksi Funet Etuubi, Funet Silta, Funet Tiimi ja Eduuni.

3.1.7 HAKA-identiteettifederaation ja kayttajatunnistusjárjestelman koordinointi, kehittà
minen ja yllapito.

3.1.8 Muutverkon lisäpalvelut

Muut enikseen sovittavat tämàn sopimuksen puiniin Funet-palveluvalikoimaan kuu
luvat verkon Iisäpalvelut, joiden kustannuksiin KTPO ei osallistu. Esimerkiksi jot
kin tiedostojen tallennukseen, synkronointuin, haliintaan, jakamiseen ja yhteistyo
kãyttoon luittyvãt palvelut. Palvelun sisàltö ja hinnoittelu sovitaan asiakkaan
kanssa.
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3.1.9 Tietoteknisen infrastruktuurin palvelut CSC:n datakeskuksissa

CSC vol tarjota datakeskuksiin Iiittyviä tietoteknisiä infrastruktuuri-, kapasiteetti- ja
kãyttOpaiveiuita korkeakouluille silloin, kun ne tukevat tietohallintolain tarkoiffa
maa yhteentoimivuutta koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueeHa. Palvelun
sisäitö ja hinnoittelu sovitaan asiakkaan kanssa.

32 Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut

Arkkitehtuuripalvelujen ja korkeakoulujen tietohaHinnon koordinaatiotehtävien ta
voitteena on yliapitää ja hallinnoida kokonaiskuvaa korkeakoulujen ICT-palve
luista, opiskelun, opetuksen tuen ja hallinnon sekä tutkimuksen tuen ja hallinnon
viitearkkitehtuureja sekä korkeakoulujen tietomailia ja erikseen sovittavia korkea
koulujen muita yhteisia arkkitehtuurikuvauksia ja yhteentoimivuuden määrityksia.

VUOSITAIN SOVITTAVAT OSTOT

A. Yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen palvelut ja toiminnan kehittämishankkeet

3.2.1 Tutkimuspaiveiuiden ja -haHinnon yhteistyo

Tutkimuksen tuen ja hail innon viitearkkitehtuurin kehittãminen ja yiläpito, korkea
koulujen yhteentoimivuusmailin kehittäminen tutkimushallinnon osaita sekä kor
keakoulujen näihin liittyvan yhteistyOn tukeminen sekä tähãn liittyvat seivitykset
erillisen tyosuunnitelman mukaan.

Ostettavien paivelujen ohjaus tapahtuu KTPO:n sekà sen mããrittämàn ohjausra
kenteen kauffa.

3.2.2 Koulutus- ja opetusyhteistya ja digitalisoituva oppiminen

Digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen tuen ja hailinnon viitearkkitehtuurin kehit
täminen ja yllapito ja, korkeakoulujen yhteentoimivuusmallin kehittãminen opinto
hallinnon osalta sekä korkeakoulujen näihin liittyvan yhteistyon ja kansallisten
palvelujen kayttoonoton tukeminen erillisen tyosuunnitelman mukaan. Tyossa
painotetaan korkeakoulujen vãlisestã yhteistyatã koskevaa arkkitehtuurityota.
Erikseen sovittaessa tuetaan kaikille korkeakouluille yhteisten palvelujen kehittà
mistä (esim. EXAM-tenttijãrjestelmã).

Ostettavien palvelujen ohjaus tapahtuu KTPO:n sekä sen mãärittãmàn ohjausra
kenteen kauffa.

3.2.3 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyo

Korkeakoulujen tietohallinto- ja I CT-ohjausryhmàn toiminnan koordinointi ja tuke
minen sekã kokonaiskuvan yllãpito korkeakoulujen ICT:stã. Korkeakoulutuksen ja
tutkimuksen yhteisten arkkitehtuurien ja yhteentoim ivuusmallin (tietomalli) yllapi
don koordinaatio. Tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tuen ja hallinnon aluelta
tãydentävien yhteentoimivuusmallin osien yllapito ja kehitys (talous, that, henki
löstö, jne.) erikseen sovittavassa laajuudessa.

B. Korkeakoul utuksen, tieteen ja tutkimuksen ICT-infrastruktuuri
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C. OKM:n toimialan organisaatioiden itselleen ostamat palvelut

3.2.5 Eduuni-palveluympariston kehittãminen, yllãpito ja hallinnointi

Eduuni on sähköisen tyoskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristo koulutuk
sen, tieteen ja kulttuurin kohdealueella. Eduuni-palveluja ovat identiteetin- ja kayt
täoikeuksienhallinta (Eduuni-ID) Eduunin sisãisille ja organisaatioiden omille pal
veluille sekä yhteistyoalustat, kuten Eduuni-tyotilat (SharePoint), Eduuni-wiki
(Confluence) ja Eduuni-jira (Jira Agile) lisãpalveluineen.

CSC laskuftaa Eduuni-palveluiden kaytosta organisaatioita (mukaan lukien 0KM)
kàyton mäãrän mukaan.

3.2.6 Korkeakoulujen tutkimuksen, opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon ratkaisut

Korkeakoulujen tutkimuksen, opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon jârjestel
mien yhteentoimivuutta, tietojen yhteismitallisuutta ja tutkijoiden, opettajien ja
opiskelijoiden liikkuvuutta tukevat ratkaisut:

• Korkeakoulujen yhteentoimivuuteen tähtääville yhteistyohankkeille ja kon
sortioille hallinta-, koordinaatio- ja paakayttajapalveluja, esimerkiksi:
o yliopistojen opetuksen, opiskelun ja opintohallinnon tietojârjestelmã Oodi,
o joustavan opiskelun verkkopalvelu J00,
o Avoinyliopisto.fi ja
o EXAM-tenttijârjestelmä.

• Palveluna korkeakouluille organisaatiorajat ylittavâa toimintaa tukevia rat
kaisuja ja yhteistyö- ja kehitysymparistoja, esimerkiksi:
o korkeakoulujen opiskelijaksi- ja lukukausi-ilmoittautumispalvelu Cl LI,
o J00-suoritusten siirto kotiyliopistoon Puro-palvelulla,
o kansainvälistã opiskelijaliikkuvuutta lisäãvã opintosuoritustietojen vaihto

korkeakoulujen vàlillã EMREX-palvelulla ja
o Eden-kehitysympàristo.

• Rajapinta- ja kãyttöpalveluita (esim. OodiWS-sovellusarkkitehtuuri ja Peppi
tietojärjestelmãkokonaisuus).

• Edellã mainitussa kehitysymparistassa toimivien alihankkijoiden ohjausta.

Palvelujen rahoituksesta sovitaan erikseen vastaavien korkeakoulujen ja konsor
tioiden valtuuttamien tahojen kanssa.

3.3 Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut

Analytiikka- ja dataintrastruktuuripalvelut vàlittàvàt tietoja korkeakouluilta ja tutki
muslaitoksilta viranomaisille sekä tuoffavat 0KM:n tarpeisiin Suomen korkeakou
lulaitoksen ja tutkimuksen tilaa kuvaavaa raportointia. Lisàksi tavoitteena on suju
voittaa organisaatiorajat ylittäviä tietovirtoja ni, että tiedonvalitys tapahtuu tieto
varantopohjaisesti. Kokonaisuus edistàà korkeakouluja koskevan tiedon kayttoa
ja vaikuttavuuden seuraamista.
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VUOSIUAIN SOVITAVAT OSTOT

A. Yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen palvelut ja toiminnan kehiftämishankkeet

3.3.1 Kota-extranet-järjestelmän käyttopalvelu

Aftecto Oy:n OKM:IIe tuottamien uusien Kota-extranet-järjestelmän soveilusversi
olden asennukset ja yflapito.

3.3.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön tietotuotanto

3.3.2.1 Suorat tiedonkeruut

Korkeakouluilta vuosittain tehtävien suorien tiedonkeruiden tekninen suunnittelu,
toteutus ja näihin Iiittyvat tukitehtãvät.

3.3.2.2 Paiautekyselyiden yllapito ja kehittäminen

Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvon kehittäminen esimerkiksi opiske
lijoiden valmistumisvaiheeseen, uraseurantaan sekä korkeakoulujen henkiiöstö
rekrytointiin Iiittyvien kyselyiden tarpeisiin. Palvelunhallinta nun, ettã korkeakoulu
jen itse hankkimat palvelut toimivat osana kokonaisuutta.

3.3.2.3 Raportointi ja data-analytiikka

VIRTA-opinto- ja -julkaisutietopaiveluiden, palautekyselyiden ja OKM:n suorien
tiedonkeruiden perusraportointi sekä raportoinnin ja analytiikan kehiffäminen.
OKM:n sisäisen raportoinnin ja analytiikan kehityksen tuki. Korkeakouluille tuotet
tavan raportoinnin ja analytiikan kehitys.

3.3.2.4 Bibliometrinen laskentapalvelu

Tutkimuksen tilaa kuvaavien tilastokokonaisuuksien kehittäminen. Bibliometrinen
laskenta Suomen Akatemian tarpeisuin kansainvalisistã Web of Science- ja
Scopus-viitetietokanta-aineistoista.

3.3.3 Tietovarannot

3.3.3.1 VI RTA-opintotietopalvelun yllapito ja hyödyntãminen

VI RTA-opintotietopalvelun ja sen rajapintojen tekninen ylläpitäminen tuotan
nossa. Sovittavan palvelutason jãrjestäminen. Sidosryhmäyhteistyo, viestintä,
asiakaspalvelu. Tiedon Iaadun parantamisen tuki korkeakouluille. Tietojen toimit
taminen niitä kerääville viranomaisille sekä viranomaiskàyton jatkokehitys. Tuki
tietovarannon hyodyntamiselle korkeakoulujen operatiivisessa toiminnassa. Oppi
jan tietovirtojen tavoitearkkitehtuurin ja kehiftãmispolun luominen ja toteuttami
nen. Ohjausrakenteen tyon tukem men. EMREX-hankkeen omarahoitusosuus.

3.3.3.2 VIRTA-opmntotietopalvelun kehittãminen

Palvelun tietosisällOn Iaajentaminen korkeakoulujen kehityshankkeiden tarpeisiin
Rajapintojen kehittãminen ja inkrementaalisen tiedonsiirron mahdollistaminen.
Tietosisãllön pitkàaikaissaulytyksen kehittäminen.
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3.3.3.3 VI RTA-julkaisutietopalvelun yllapito ja hyödyntaminen

VI RTA-julkaisutietopalvelun ja sen rajapintojen tekninen yllãpitãminen tuotan
nossa. Sidosryhmãyhteistyo, viestintä, asakaspaIveIu. Tietojen toimiffaminen
niitã kerääville viranomaisille. Tuk tietovarannon hyodyntamiselle tutkimusorgani
saatioiden operaflivisessa toiminnassa. Uudet integraatiot ja tietosisãllOn Iaajen
taminen.

3.3.3.4 Tutkimustietovarannon kehittãminen

En Iàhdejãrjestelmissã olevien tutkimusjulkaisujen, -aineistojen, infrastruktuurien
ja -hankkeiden metatiedot kokoavan tietovarannon kehittãminen. Hanketietova
rannon suunnittelu ja toteutuksen käynnistaminen. Kansainvälisen tutkijatunnis
teen (ORCI D) käytön koordinointi ja hyodyntäminen. Suunnitelma tutkimustieto
varannon integroinnista tutkijoiden palveluihin; omien tietojen hallinta, valtuutuk
set ja tietojen hyödyntaminen. Ohjausrakenteen työn tukeminen.

3.3.4 Kansalliskirjaston tuottamat palvelut

Kansalliskirjaston tuottamien palveluiden, kuten ]uuli-julkaisutietopalvelun yllãpito
ja kehittäminen, aineistoneuvottelupalvelu ja konsultointipalvelu.

3.3.5 Julkaisufoorumin portaali

Julkaisufoorumin tietoteknisten palvelujen kehittäminen sisâltäen mm. panelistien
portaalin (J FP) ja julkaisukanavatietokantatehtävät.

3.3.6 OKM:n tietovarastoinfrastruktuuri

Ymparistojen tietoturvailinen yllàpito (mm. palvelimetja kàyttojàrjestelmãt) ja jat
kokehiffäminen (mm. ohjelmistotja ohjelmakoodi).

B. Korkeakoulutuksen, tieteen ja tutkimuksen ICT-infrastruktuuri

C. OKM:n toimialan organisaatioiden itselleen ostamat palvelut

3.3.8 Korkeakoulukohtaiset tietovarastot

Korkeakoulujen strategiseen johtamiseen suunnattu ja tietojen yhteismitallisuu
teen tähtààvà korkeakoulujen tietomaillin pohjautuva tietovarastopalveluun Iiitty
vat tehtãvãt sekã konsultaatiotyo. Palvelu perustuu CSC:n tietovarastoinfrastuk
tuuriin. Palvelun rahoitus sovitaan erikseen palvelua kàyttávien korkeakoulujen
kesken.

3.3.9 Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvo

Konkeakoululla on mahdollisuus ostaa erikseen omiin tanpeisiinsa osana CSC:n
analytiikka- ja datainfnastnuktuunipalvelukokonaisuutta Opetushallinnon vaikutta
vuustietopalvelu Anvoon kuuluvien vãlineiden kayttopalvelua sekà tahan Iiittyvãã
asiantuntijatukea. Palvelujen Iaajuudesta ja hinnoittelusta sovitaan asiakkaan
kanssa.
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3A Tieteen ja kuttuurn kansallisen tietokifrastruktuurin p&velut

KTPO ostaa CSC:Itã kansallisen tutkimusjãrjestelmän tarvitsemia palveluita
OKM:n Avoin tiede ja tutkimus (AU) -hankkeen asiantuntijakonsultointiin, kehit
tämiseen ja toteutukseen sekä tietoinfrastruktuuripalveluihin. Vuosisopimusraken
teen kautta seurataan myos kokonaisuuteen iittyvia eriliisrahoituksen saaneita
hankkeita, joiden tarkempi seuranta ja raportointi tehdään asianomaisen hank-
keen ohjausrakenteiden kautta. Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruk
tuurin palvelunoston tavoitteena on tukea OKM:n AU-hanketta monella tasolla,
strategiatasolta kayttajapalveluihin. Palveluiden arkkitehtuurikehitysta, Iinjauksia
ja resurssien sekä palveluiden kayttöa ohjataan ATT-hankkeen ja Kansallinen di
gitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen ohjausrakenteiila. Ostettava CSC:n tyo tukee
sovittavaila tavalia ATT-hankkeen tarpeita, ja tyon sisältöä ohjaa AU-hankkeen
ohjausrakenne, erityisesti ATT-tyovaliokunta.

0KM ostaa vuosisopimuksen kautta myos erilaisia palvetuja AU-hankkeen teh
täviin. Tyota ohjaa KTPO:n määrittämä ohjausrakenne.

AU-kokonaisuuteen iiittyvat investoinnit tulee tuoda käsiteltäviksi KTPO:IIe ATT
hankkeen kautta, kehitystyota ohjaavien ryhmien ja tyovaliokunnan kautta. Oste
tun tyon tuee kohdistua sovittuihin kokonaisuuksiin. Avoimen tieteen ja tutkimuk
sen pããtoimija Suomessa on AU-hanke, ja CSC:n tulee ohjata tähãn Iiittyvä
komm unikaatio AU-tyovaliokunnalie tai KTPO:Ile. CSC valmistelee tarvittavat
erilliset suunnitelmat AU-tyovaliokunnalle.

VUOSITAIN SOVITAVAT OSTOT

A. Afl-toiminnan kehittämishankkeet ja palvelut

Avoin tiede ja tutkimus (AU) -hankkeen poikkihallinnolliseen yhteistyahon oste
taan konsulttityota seu raaviin tehtäviin:

3.4.1 ATT-hankkeen pääsihteerin tehtãvãt

Näihin kuuluvat ATT-hankkeen ekosysteemin hallinta, toimintamallien kehitys,
kokonaisarkkitehtuurityon ohjaus, taloussuunnittelu, resurssienkaytOn seuranta ja
riskienhallinta yhdessa OKM:n kanssa. Pààsihteerin tyon ohjaus tulee KTPO:sta.

3.4.2 ATT-tyOvaliokunnan tukeminen

Tyovaiiokunnan tyon tukeminen sisäftää eritasoisia tehtäviä tyovaliokunnan hal
inta- ja paàtosprosessien tukemiseksi. Nàmã jakautuvat seuraavasti:

Tukitehtävät
Tähãn sisãltyy kokousmateriaalien valmistelua, tyovaliokunnan päätosjärjes
telmàn yllapitoa ja muita tyovaliokunnan antamia tehtàviä (esim. sihteeritehtã
vat, kokousjarjestelyt ja eduunin sisãltövastuut, sahkopostilistojen yllãpito, ar
kistointi, verkkosivun kautta tuleviin yhteydenottoi hin vastaaminen jne.).

Koordi naatio- ja selvitystehtävät
Tähãn kuuluvat erikseen sovittavat AU-hankkeen tai muut KTPO:n tarvitse
mat selvitystehtavat, sovittavat palvelunostoihin liittyvat suunnittelu-, kilpailu
tus- sekä toimittajasuhteiden ja sopimusten hallintatehtãvãt AU-tyOvaliokun
nan kanssa erikseen sovittavalla tavalla sekã sovittavat koordinaatiotehtãvàt
Tutkimus-PAS-palvelun kehitykseen liittyen. Koordinaatiotehtäviin kuuluu
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Afl-työvaliokunnan tarvitseman tietopohjan tuottaminen ja ajantasainen ra
portointi sekã palveluiden kehityksen ohjaustiedon vàlittãminen sovitusti. Sel
vitystehtavänannot annetaan erikseen. Tyota ohjaa ATT-tyovaliokunta tai työ
valiokunnan mãärittãmã taho.

- Arkkitehtuuritehtävät
Tähän kuuluu erikseen sovittavat ATT-hankkeen tai muut KTPO:n osoittamat
ATT:hen Iiittyvät arkkitehtuuritehtävät. Työtä ohjaa ATT-tyovaliokunta tai tyo
valiokunnan määrittämä taho.

- ATT-hankkeen tarvitsema viestintã
Tähän kuuluu ATT-hankkeen viestintäsuunnitelman mukainen aktiivinen han
keviestintä kohderyhmille ATT-hankkeen asiantuntijaryhman ja tyovaliokun
nan ohjauksessa. Viestintätehtäviin kuuluu mm. Afl-verkkoviestinnàstä, s[
sällöntuotannosta ja sosiaalisen median kanavista huolehtiminen sekã ATT
seminaarien ja ATT-foorumin jarjestelytehtavat. Viestintatyota ohjaava suun
niteima Iaaditaan vuosittain, ja tyävaliokunta hyvaksyy sen ja ohjaa toteutu
maa.

Palveluostot KTPO:n kanssa sovittavalla tavalla
Tehtävä sisältää palveluostoja hankkeen tarpeisiin (esimerkiksi koulutuskoor
dinaatio). Oston sisäUön ohjaus on ATT-tyovaliokunnaHa, päasihteerillä ja so
vituilla ATT: n ohjausryhmilla. Palveluostot tehdään erillisen suunnitelman mu
kaisesti.

3.4.3 ATT-hankkeen työryhmatehtavat

Tähàn kuuiuu osailistuminen tyoryhmien tehtäviin puheenjohtajan, sihteerin tai
jäsenen roolissa Afl:n työvaliokunnan kanssa sovittavalla tavalla, Vuonna 2017
tyoryhmatehtavia ovat mm.:

- Sihteeritehtävät: Oikeuksien hallinta, Julkaisemisen kàytãnnot, Palvelutyo
ryhmà

- Puheenjohtajatehtävät: Oikeuksien metatiedot (tehtãvãnannon valmistumi
seen asti)

Työ rahoitetaan erityisavustuspaatoksella 0KM/i 48/524/2013. ATT-asiantuntija
ja strategiaryhmien kokouskustannukset ja jäsenten mahdolliset matkakustan
nukset kokouksiin kustannetaan nii n ikãän erityisavustuspààtoksestã
0KM/i 48/524/2013.

3.4.4 ATT-hankkeen osaajakoulutuksen tukeminen

Tehtävänà on tukea ATT:n koulutuskokonaisuuden toteutusta. Kokonaisuuteen
kuuluu koulutusmateriaalien tuottaminen ja yhteistyön ja yhteistoiminnan edistà
minen kohderyhmien kanssa Afl-hankkeen kautta avoimuuden hengessa. Kou
lutus sisãltää vuonna 2017 aineistonhallintasuunnitelmatyökaluun Tuuli liittyvàn
koulutuksen. Koulutustoiminta tapahtuu Kansalliskirjaston vuosittain Iaatiman ja
ATT-tyovaliokunnan hyvãksymãn suunnitelman pohjalta. Työvaliokunta ohjaa to
teutumaa.

3.4.5 Tutkimuksen PAS-palvelujen kokonaisuus

ATT-palveluihin Iiittyvaä tutkimusaineistojen pitkàaikaissaatavuuspalvelua (Tutki
muksen PAS-palvelu) kehitetäàn osana palvelukokonaisuutta, kunnes tutkimusai
neistojen pitkäaikaissaatavuuden toimintamalli ja palvelukokonaisuus sovitaan
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siirrettävãksi OKM:n ja CSC:n vãlisen PAS-sopimuksen alaisuuteen (Sopimus
PAS-ratkaisusta ja PAS-palveluista sekà niihin Iiittyvistã muista palv&uista ope
tus- ja kulffuuriministeriOn ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n vãlillã, so
pimusnumero 0120151043, diaarinumero OKM/31/240/201 5). Tutkimus-PAS-ko
konaisuuteen kuuluu myOs muiden toimijoiden palveluita, ja kokonaisuuden ra
kentumista ohjataan erikseen sovituissa ATT-hankkeen ohjausrakenteissa

Tutkimuksen pitkãaikaissaatavuuspalve!u (Tutkimuksen PAS-palvelu) muodostaa
kokonaisuuden, johon Iiittyy varsinaisen PAS-kehitystyon Iisãksi CSC:n osalta tut
kimusaineistojen sãilytyspalvelun IDA uudistaminen, tutkimusaineistojen hakupal
velun Etsin kehittäminen ja metatietovarannon METAX—kehiffäminen. Tyota oh
jaa ATT-tyovaliokunta ja pääsihteeri. Tutkimuksen PAS-palvelujen kokonaisuu
dessa CSC ylläpitaä ja kehittää sovitusti alla mainittuja Afl-hankkeen palve
luja. Kokonaisuus kattaa myös palveluihin liittyvat, erikseen sovitut esiselvitykset
ja pilotit sekä tuotantoon tulevien palvelujen käyttöonoton tyävaliokunnan ohjauk
sessa. Kehitysta ja palvelujen toimintaperiaatteita ohjaa kullekin osakokonaisuu
delle Iaaditut vuosittaiset suunnitelmat sekä Afl-hankkeen asiantuntijaryhmä ja
palvelutyoryhma ja kaytannon kysymyksiã AlThn työvallokunta ja Tutkimuksen
pitkaaikaissaatavuuden palveluiden ohjausryhma. Yllapidettavia ja kehitettäviä
palveluita ovat:

- Tutkimuksen PAS-palvelun tekninen kehittäminen
Tähàn kuuluu erikseen sovittava Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuspalvelun
(Tutkimuksen PAS-palvelu) kehittamistyo, joka kuvataan PAS-toimintasuunni
telmassa.

- IDA-tallennuspalvelun tuotantotehtävät
Tàhän kuuluu I DA-tallennuspalvelun yllapito, palveluviestinta ja asiakaspal
velu suunnitelman mukaisesti.

- IDA-tallennuspalvelun kehitystehtävät
Tãmã sisãltäà I DA-taHennuspalvelun kehitystehtavat erillisen suunnitelman
mukaisesti. Suunnitelma hyvaksytãan AU:n tyOvaliokunnassa ja palvelukehi
tyksen ohjausryhmassä. I DA-tallennuspalvelun kehitystehtãvassã tarviffavat
investoinnit hoidetaan Tutkimuksen PAS-palveluita koskevalla erityisavustus
päãtöksellã OKM/85/524/201 4.

- Etsin (tutkimuksen tietoalneistot) —hakupalvelun tuotantotehtävät
Tãhãn kuuluu Etsin-palvelun yllãpito, palveluviestintã ja asiakaspalvelu.

- Etsin (tutkimuksen tietoaineistot) —hakupalvelun kehitystehtävät
Tähän kuuluu Etsin-palvelun kehitystehtävat erillisen suunnitelman mukai
sesti. Suunnitelma hyvaksytaan AU: n tyovaliokunnassa ja palvelukehityksen
ohjausryhmãssä.

- M ETAX-metatietovarannon keh itystehtävät
Tähàn kuuluu METAX-metatietovarantopalvelun kehitystehtavat erillisen
suunnitelman mukaisesti. Kehitystyo tehdään yhteistyossa Kansalliskirjaston
kanssa. Suunnitelma (joka kattaa CSC:n ja KansaHisarkiston vãlisen tyon
jaon) hyvãksytàan AU:n tyovaliokunnassa ja palvelukehityksen ohjausryh
mässä.

- AVAA (avointen aineistojen julkaisualusta) -palvelun tuotantotehtävät
Tähän kuuluu AVAA-palvelun yllãpito, palveluviestintä ja asiakaspalvelu.
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AVAA (avointen aineistojen julkaisualusta) —palvelun kehitystehtävät
Tàhän kuuluu AVAA-palvelun kehtystehtavat erillisen suunnitelman mukai
sesti. Suunnitelma hyvãksytään ATT-tyovaliokunnassa ja palvelukehityksen
ohjausryhmãssã.

Tutkimusinfrastruktuuritietopankki (TIPA)
Tehtãvä sisältää TIPA-palv&un jatkokehitystarpeiden selvittämisen, esim. tie
topohjan laajentamisen ja tiedon yflapidon helpottamiseen tähtäãvää kehitys
tyota. Tyota ohjaa Afl:n tyavaliokunta ja TIPA-ohjausryhma kehityssuunni
telman pohjalta.

GIS-paikkatietopalvelu
Tähän sisaltyy GIS-paikkatietopalvelun yllapito- ja asiakaspalvelutehtavat,
palvelun jatkokehitystarpeiden selvittäm men sekä paikkatietopalvelun kehitys
osana Afl-hankkeen palvelukokonaisuutta. Työtä ohjaa Afl:n työvaliokunta
erillisen suunnitelman pohjalta.

B. Korkeakoulutuksen, tieteen ja tutkimuksen ICT-infrastruktuuri

CSC ylläpitaâ ja kehittää alla mainittuja tietoinfrastruktuurin palveluja:

3.4.6 Kayttajaidentiteettien ja kayttovaltuuksien hallinta

CSC yllãpitaâ ja tarjoaa OKM:n korkeakouluiNe hankkimille palveluille käyttajai
dentiteettien ja kayttovaltuuksien hallintaa. Tehtävään kuuluu Tutkimuksen PAS
palveluiden kokonaisuuden tarvitsemat kehitystehtävãt, josta laaditaan erillinen
suunnitelma sisältöineen ja resursseineen kehityksen seurannan tarkoituksiin.

3.4.7 Tietokantapalvelut

Tehtãvä sisâltãà tutkimuksen tietokantojen alustapalvelun yllàpito- ja kehitysteh
tãvãt en tieteenalojen ja palvelujen (mm. Kielipankki, AVAA-palvelu) käyttoon.
Tavoitteena on myas mãäritellä ja kuvata tietokantapalvelujen rooli palveluarkki
tehtuurissa.

3.4.8 Tallennusympãristö

Tehtãvä kaffaa nauhatallennus-, levy- ja varmistuspalvelujen tietoteknisten lait
teistojen, sovellusten, tietoverkkojen ja tietovarastojen hallinta-, ylläpito-, tieto
turva- ja kehitystehtavät. Tallennusympariston kuvaus ja mittarit pidetàän ajan
tasalla.

C. OKM:n toimialan organisaatioiden itselleen ostamat palvelut

OKM:n toimialan organisaatiot (kuten korkeakoulut, Arkistolaitos, Kansalliskir
jasto, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, Museovirasto jne.) voivat hankkia
CSC:ltà sellaisia lisapalveluja, jotka edistàvàt koulutuksen, tieteen ja kulffuurin
kohdealueen yhteentoimivuutta. CSC ja asianomainen organisaatio sopivat mah
dollisesta palvelutoiminnasta ja kehittãmistyostä erikseen.

3.4.9 Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden hakupalvelun asiakasliittymän
(Finna.fi) yllãpito ja kehittãminen

CSC yllapitaa ja kehittää Kansallisen dmgitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymaã
(Finna.fi) Kansalliskirjaston kanssa erikseen solmittavan sopimuksen mukaisesti.
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Tyo rahoitetaan erityisavustuksilla 0KM29/524/201 4, 0KM/i 9/524/2016 ja
OKM/21/524/20i 6.

3.4.10 Arkistojen yhteisen AHAA-hakemistopalvelun tietojärjestelmäkehitys

CSC kehittàä Arkistolaitoksen ja kuuden yksityisiä arkistoja sailyttavän yksityisen
valtionapuarkiston hakemistopaveIun (AHAA) tietojàrjestelmãã AHAA-hanke
suunnitelman ja Arkistolaitoksen kanssa erikseen solmittavan sopimuksen mukai
sesti. Tyä rahoitetaan erityisavustuspãätoksetlã OKM/7 1/524/2015.

3.4.11 Arkistolaitoksen digitaaliarkiston tuotantopalvelujen yllãpito ja kehittäminen

CSC yliãpitãã ja kehittàã KansaWsarkiston digitaaiarkiston tuotantopalveuja Kan
sallisarkiston kanssa erikseen solmittavan sopimuksen mukaisesti. Tyä rahoite
taan erityisavustuspààtoksellà OKM/93/524/201 4.

3.5 TieteelHsen laskennan palvelut korkeakoWuiHe

KTPO ostaa CSC:ltã korkeakoulujen tutkimuksen tarpeisiin suurteholaskentaym
pàristön yllãpidon sekã tieteellisiin/Iaskennaliisiin sovelluksiin ja menetelmiin Iiitty
via asiantuntijapalveluja suurteholaskentaympariston tãysimäarãiseksi hyodyntã
miseksi.

Tieteellisen laskennan palvelujen tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tieteel
lisen tutkimuksen edellytyksiä Suomessa. Palvelukokonaisuuden toiminnassa ja
kehittãmisessã hyodynnetaan korkeakoulujen kanssa yhdessa tehtâväà koko
naisarkkitehtuuripohjaista suunnittelua.

Palveluiden Iaadun arvioinnit ja kãyttajapalaute viedàân sovituin välein Iaatupala
vereihin sekä tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin käsiteltävãksi. Yhteistyo
foorumi toimii OKM:IIe neuvoa-antavana ryhmana palvelujen suuntaamisessa ja
priorisoinnissa. Erityisesti yhteistyOfoorumin rooli on aMoida pitkajanteistã palve
Iunkehityssuunnitelmaa.

LaskentapalvelinympãristOon kuu(uvat supertietokone, superkiusterit, sovelluspal
velimetja virtuaalipalvelimet sekã muut tarvittavat palvelinalustat tallennus- ja
oheisjãrjestelmineen sekã varusohjelmistoineen. TâIIä sopimuksella katetaan val
tion omistaman ja/tai rahoittaman ja CSC:n hallinnoiman Iaskentapalvelinympa
ristän ylläpito-, valvonta-, tietoturva- ja kehitystehtavàt.

VUOSIHAIN SOVITTAVAT OSTOT

A. Yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen palvelut ja toiminnan kehittämishankkeet

3.5.1 Tieteellisen laskennan yhteistyofoorumi

Tieteellisen laskennan yhteistyofoorumin toiminnalle aseteffujen tavoitteiden tu
keminen.

B. Korkeakoulutuksen, tieteen ja tutkimuksen ICT-infrastruktuuri

3.5.2 Tieteen ja tutkimuksen laskentakapasiteetti

Laskentakapasiteetin tarjoaminen tieteen ja tutkimuksen käyttoon.
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3.5.2.1 Korkean suorituskyvyn laskenta (Sisu)

Supertietokoneen (Sisu) ja kiihdytinteknologiapohjaisen laskentapalvelimen (BuH)
palvel Ut tarjotaan vaativien ja suuresta rinnakkaislaskentakapasiteetista hyöty
vien tutkimushankkeiden kãyttoon.

3.5.2.2 Kapasiteettilaskenta (Taito) ja pilvilaskenta (cPouta)

Kapasiteettilaskennan (Taito) ja pilvilaskennan (Pouta) tarjoaminen tutkimus
hankkeiden kàyttöon. Palvelu on ensisijainen resurssi tutustua CSC:n tieteellisen
laskennan palveluihin, joten kaikilla halukkailla korkeakouluasiakkailla on mahdol
Iisuus saada paasy palvelimille.

3.5.2.3 Tallennusjärjestelmät

Laskentapalvelimiin Iiittyvâ tallennusjärjestelmän yllapito ja kehittäminen.

3.5.2.4 Korkean tietoturvatason pilvikapasiteetti ePouta

Korkean tietoturvatason pilvikapasiteetti organisaatiotason asiakkaille sensitiivi
sen datan analysointiin (ePouta).

3.5.2.5 Teknologiaseuranta

Teknologiaseurannan tavoitteena on turvata henkilökunnan tietotaito laskenta- ja
koneteknologioiden osalta.

3.5.3 Laskentaymparistojen käytän tuki

3.5.3.1 Tieteellisen laskennan palveluiden kayttajatuki

Tieteellisen laskennan palveluiden kayttäjatukea tarjotaan sekä kansallisten että
kansainvàlisten resurssien hyodyntamisessä CSC: n paikallisissa IaskentapaveIi
missa.

3.5.3.2 Grid-infrastruktuurin yllãpito ja kehityksen koordinaatio

Grid-infrastruktuurin yllãpito ja kehityksen koordinaatio kansaHisen, korkeakoulu
jen omistamien Iaskentak(ustereiden muodostaman grid-infrastruktuurin (FGCI)
yllapitoa ja käyttöã.

3.5.3.3 Pilvilaskentaympàriston kayton tuki ja PaaS-palveluiden kehitys

Pilvilaskentaympariston kàytön tuki ja PaaS-palveluiden kehitys, jolla lisätàän p11-
vilaskentaympäriston helppokàyttoisyyttä.

3.5.4 Tieteellisten ohjelmistojen ja tietokantojen tarjoaminen tutkimuksen käyttöon

3.5.4.1 Tieteelliset ohjelmistot ja tietokannat, Iisenssikonsortiot

Korkeakoulujen tutkijoiden kayttoon tarjotaan laajaa asiakasjoukkoa hyodyttãviã
ja CSC:n laskentakapasiteetin tehokkaasti kayttàvià tieteellisià ohjelmistoja ja tie
tokantoja (sekã avoimen Iãhdekoodin ohjelmistoja effã kaupallisia tuotteita). Kau
palliset tuotteet pyritäan hankkimaan keskitetysti kansallisille Iisenssikonsortioille,
jolloin useat kayttajaryhmat saavat ohjelmiston/tietokannan käyttoonsã yhteisen
hankinnan kauffa. CSC tarjoaa Iisenssipalvelua kansallisten ohjelmistolisenssien
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jakoon. Ohjelmistovalikoimaa kehitetããn yhteistyossa mm. korkeakoulujen Li
senssi SIG -tyoryhman kanssa.

3.5.5 Ohjelmistoympãristojen, sovellusten ja tyäkalujen kehiffäminen avoimen Iähde
koodin periaatteella

Avoimeen Iãhdekoodiin perustuvien ELMER- ja Chipster-ohjelmistojen kehitys ja
tuki. Omien ohjelmistotuotteiden avulla pããstäãn Iãheiseen vuorovaikutukseen
merkittãvien asiakassegmenttien kanssa, turvataan asiantuntijuus alalla ja sàäs
tetããn kaupallisten ohjelmistojen Iisenssimaksuissa. ELMER ja Chipster ovat
CSC:ssà kehitettyjã kansainvàlisesti tunnettuja ohjelmistoja.

3.5.5.1 Tutkijoiden extranet-palveun (Tutkijan kayttoliittyma) yäpito ja kehitys

Tutkijoiden extranet-palvelun helppokayttoisyyden Iisãäminen, kàyttãjähallinnan
prosessien automatisointi ja tutkimusprosessiin nivoutuvien palvelujen kehittãmi
nen.

3.5.6 Tieteellisen laskennan asiantuntijapalvelut

Korkeakoulujen tutkijoille ja opiskelijoille tarjottavat tieteellisen laskennan asian
tuntija- ja koulutuspalvelut.

3.5.6.1 Tiedealakohtaiset asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalveluiden ja koulutustarjonnan tulee tukea CSC:n Iaskentaymparis
tOn tehokasta kàyttöä sekä auttaa laskennallisten tieteiden menetelmien ja ohjel
mistojen kaytossa.

3.5.6.2 Laskennallisten menetelmien soveltamisen asiantuntijatuki

Asiantuntijatukea annetaan mm. tutkijoiden koodin porttaukseen, optimointiin ja
rinnakkajstamjseen sekã laskennallisten menetelmien soveltamisessa tutkimus
ongeimiin en tieteiden aloilla.

3.5.6.3 Asiakaskoulutus

Koulutustilaisuudet ja materiaalin valmistus.

3.5.7 Dataintensiivisen laskennan palveluiden kehitys ja tuki

3.5.7.1 Dataintensiivisen askennan ympãriston asiakastuki ja palvelukehitys

CSC:n Iaskentaympäristaã kehitetäãn dataintensiivisen laskennan tarpeisiin ja
annetaan asiakastukea dataintensiivisen laskennan menetelmien ja teknologioi
den hyOdyntamiseksi tutkimuksessa. Kehitetààn yleiskãyttoisia ja avoimia mene
telmiã ja teknologioita dataintensiivisen laskennan tarpeisiin.

3.5.8 Tutkimusinfrastruktuurin ICT-toteutuksen asiantuntijatyO

3.5.9 Palvelukokonaisuuteen Iiittyvien palveluiden asiakkaiden hallinta

Palvelukokonaisuuden asiakkuuksien hallinta sekà asiakasprosessien kehiffämi
nen ja automatisointi.
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C. OKM:n toimialan organisaatioiden itselleen ostamat palvelut

Korkeakoulut voivat hankkia CSC:Ità sellaisia Hsäpaiveluja, jotka edistãvät koulu
tuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueen yhteentoimivuutta. CSC ja korkeakoulut
sopivat mahdollisista lisãpalveluista ja kehittämisestã erikseen.

3.5.10 Kapasiteettipalvelut (laskenta-, tallennus- ja pilvipalvelut)

CSC vol tarjota kapasiteettipalveluja korkeakouluille kansallisten ja kansainvälis
ten tutkimusinfrastruktuurien tai tutkimusyhteisojen kayttoan. Maksullisuuden pe
ruste on tyypillisesti esim. kapasiteetin jatkuva tarve (dedikoitu kapasiteetti) tal
poikkeukselHsen suuret tai yksilöidyt resurssitarpeet, joita el voida tarjota KTPO:n
sopimuksen mukaisilla laiteratkaisuilla. Tavoitteena on myas vähentää tutkijavoi
mm yllapidettyjen palvelimien määràä tutkimusryhmatasolla. Palvelun hinnan tu
lee kattaa kaikki palvelun aiheuttamat kustannukset. CSC sopil erikseen rahoituk
sesta asianomaisten organisaatioiden tal konsortloiden valtuuttamien tahojen
kanssa.

4. Yleiset projektikäytannöt

Sopimuksen puitteissa toteutetuissa projekteissa ja hankkeissa toimitaan asiak
kaan nun halutessa seuraavien yleisten projektikaytantojen mukaan:

• Asiakas vol halutessaan asettaa ohjausryhmãn tai muun yhdessã sovittavan
ohjaustoiminnon, joka seuraa palvelujen toimintaa, projekteille asetettuja pãa
määrien ja aikataulujen toteutumista sekã vastaa merkittávistä muutoksista
palveluissa ja projektissa.

• Projektin käytãnnon toteuttamisesta vastaava taho, yleensa projektipaällikko
tal palveluvastuutaho, huolehtii että kustannustiedot, merkittàvät riskit ja aika
taulut ovat ohjaustoimintojen tiedossa ja CSC-KTPO-laatupalaverien kay
tössä.

• Projekteissa ja hankkeissa yllapidetaan projekti- tai tyäsuunnitelmia, joihin
asiakas vol merkittävàsti vaikuttaa projektin tai hankkeen budjetin ja aikatau
lun puitteissa, mm. ottamalla mukaan haluamiaan toimintojalominaisuuksia
tal jãttàmàllä tarvittaessa niitã pois. Toimittaja pyrkil mahdollisuuksiensa mu
kaan arvioimaan muutosten vaikutuksia kustannuksiin, kaytossa olevan osaa
misen käyttöon, vaikutuksia aikatauluihin seka riskeihin.

5. Palveluihin liittyvä laiteyrnpäristö ja kehityssuunnitelma

CSC hoitaa OKM:n valtuutuksella ja OKM:n puolesta KTPO:n ostamien palvelu
jen tuottamiseksi tarvittavat investointiluontoiset hankinnat julkisista hankinnoista
annettujen säädOsten mukaisesti. CSC:n OKM:n antamalla valtuutuksella hankki
mat ja hallinnoimat tietotekniikan jârjestelmàt seká muut vastaavat investoinnit
ovat OKM:n valvonnassa olevaa valtion omaisuutta. CSC huolehtii valtion omista
mista tal rahoittamista tietoteknisistà jàrjestelmistà siten, ettã palveluiden saata
vuus ja kãytettävyys ovat mahdollisimman hyvia. Laitteistot on tarkoitettu tãhãn
palvelunostoon Ilittyvien palvelujen tuottamiseen KTPO:n osoittamlin tarkoituksiin.

CSC:n KTPO:n tarpeislmn tekemâ kokonaisarkkitehtuurityo ohjaa laiteympariston
kehittãmisen suunnittelua. Ymparistön kehityssuunnitelmaa ohjaavat palveluko
konaisuuksien tarpeet ja siellä maaritellyt arkkitehtuuri- ja tiekarffasuunnitelmat.
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KTPO:n ostamien palvelujen kannalta merkitykselliset viitearkkitehtuurit huomioi
daan myös suunnittelua ohjaavina instrumentteina.

Laiteympäriston kehityssuunnitelma luvuissa 3.1—3.5 mainittujen palvelujen tuot
tamiseksi on kuvattu tàmän sopimuksen llitteessä 7.

6. Palveluihin Hittyvä tutkimusavustukseHa tehtävä kehitystyö

Liitteessã 4 mainitut hankkeet ovat osa palvelukokonaisuuksien kehitystyotä. Lilt-
teen 4a taulukot esittãvât niiden hankkeiden kustannusrakenteen, joista 0KM on
tehnyt rahoituspããtöksen. Hankkeiden sisãltö, tavoitteet ja tulokset on kuvattu
iitteessà 4b.

CSC neuvottelee mahdollisista uusista hankkeista sekà nykyisiã hankkeita kos
kevista merkiffàvistä toimenpiteistä palvelukokonaisuuksien KTPO-vastuuhenki
Iöiden kanssa. CSC sopii hankkeista ja niihin iittyvãstã taydentãvãsta rahoituk
sesta KTPO:n kanssa erikseen.

KTPO saa halutessaan kayttoOnsà nilden hankkeiden raportit ja sopimukset, joi
hin on käytetty KTPO:Ita saatua rahoitusta. Erityisesti huomioidaan vaitionavus
tuslain 16 §:n mukainen ministeriän oikeus suorittaa valtionavustuksen maksami
sessa ja kãyton valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja
toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Avustuspãatoksissa kerrotaan tarkemmin
CSC:n velvollisuudesta antaa selvitys avustuksen kayttamisesta, selvityksen
ajankohdasta ym. seikoista.

7. mmateriaaHoikeudet, avoin toimintamaHi Ia OKM:n toimialan huomiointi

CSC:n palvelutoiminnan kautta syntyvien tuloksien (palveluiden, tietokantojen,
ohjelmistojen, julkaisujen, oppaiden jne.) immateriaalioikeuksia hallitaan mahdol
lisimman laajasti avoimella lisenssimallilla. CSC sopil mm. omissa sopimuksis
saan etukàteen oikeuksista nun, ettã avoimen lisenssimallin kayttaminen on mah
dollista. Tulokset ovat julkisuusperiaatteen mukaan julkisia, ellei lainsããdännöstà
muuta aiheudu (esim. turvallisuusluokitellut aineistot). CSC yllapitaa listaa avoi
milla lisensseillã tuottamistaan tuloksista ja tarjoaa niitã aktiivisesti korkeakoulu
jen kayttoon. Vuosisopimukseen kuuluvassa toiminnassa tulee noudattaa Avoin
tiede ja tutkimus -hankkeen linjaamia avoimia toimintaperiaatteita.

Lukujen 3.1—3.5 mukaisten vuosittain sovittavien palveluiden kehityksessa ja tar
joamisessa syntyneet julkistetut ohjelmistot, dokumentaatio, opasmateriaali jne.
ovat veloituksetta ja vapaasti julkishallinnon ja OKM:n hallinnonalan hyodynnettä
vissá siltà osin kuin CSC:llä on oikeus myantãä kyseisia kãyttooikeuksia. Mikâli
aineiston julkistamisesta el ole sovittu palvelukuvauksessa eikã se ole osa varsi
naista palvelutuotantoa, CSC ja 0KM sopivat erikseen julkistamisen edellyttä
mien resurssien jàrjestãmisesta.

Tuloksia kãytettaessa on aineiston tai sitä sisãltãvän tai hyodyntavän palvelun
yhteyteen Iiitettàvã maininta alkuperãislãhteesta ja lisenssin omistajasta.

CSC hyodyntaa KTPO-sopimuksen tai siihen luittyvãn yhteistyon kautta esille tul
leita tietoja ja resursseja siten, että CSC:n palvelutuotanto parantaa OKM:n toi
mialan organisaatioiden kilpailukykya ja mahdollisuuksia yhteistyohOn sekä edis
tâà muiden toimialalle palveluja tarjoavien yksikaiden toimintaedellytyksia. CSC
toimii Iàhellã asiakkaita ja tarjoaa tässä tehtävàssä syntyneen osaamispaãoman
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avoimesti korkeakoululaitoksen sekã muiden 0KM: n toimialan organisaatioiden
kãyttöön. Tãmã sitoo sekà aekirjoittavaa organisaatiota ettã henkik5stöä.

CSC ei hyodynna KTPO-sopimuksen tai slihen Iiittyvãn yhteistyon kauffa esille
tulleita Iuottamuksellisia tai salassa pidettäviã tietoja sekä huolehtii tàllaisen tie-
don kasittelysta hyvãn tiedonhallintotavan mukaisesti. Noudateffavista turvalli
suusjãrjestelyistà ja salassa pideffàvãã tietoa koskevista jàrjestelyistã on sovittu
Liitteessã 8 (Turvallisuussopimus).

8. Ostettavien p&v&ujen kustannukset

Liitteen 2 Taulukko 1 esittäà yhteenvedon tãllã sopimukseIa ostettavien vuosit
tam sovittavien palvelujen kustannuksista. Palvelut on eritelty tämãn sopimuksen
kohdissa 3.1—3.5. CSC:n yleiskulut (toimitilakulut, hallinnon kulut, henkilökunnan
työvalineista aiheutuvat kulut) ja tukipalvelut palvelukokonaisuutta kohti mãarãy
tyvat asianomaista palvelukokonaisuutta toteuttavan henkilöstön mãärân mu
kaan. Laitetilakulut (tilavuokra, laitetilan infrastruktuuriin Iiittyvä yilapito ja huolto,
sahkönkulutus) palvelukokonaisuutta kohti mààraytyvät palvelukokonaisuuteen
Iiittyvien jãrjestelmien tarpeen mukaan ja nâistä raportoidaan paIveukokonai
suuksittain.

Palvelukokonaisuuksien kustannuksiin sisaltyy enintään kolmen prosentin (3 ¾)
kate.

KTPO maksaa CSC:IIe tämän sopimuksen mukaisista palveluista siten, että mak
settava summa riippuu resurssienkaytasta kussakin palvelukokonaisuudessa.
CSC laskuffaa sopimuksen mukaisesta vuosimaksusta tasaerin kuukausittain.
Maksupostit vuonna 2017 on esitetty Liitteessä 2 (Taulukko 3).

9. Sopimuksen voimassaoo

Tãmà sopimus tulee voimaan molempien sopijapuolien allekirjoitettua sen. Sopi
mus on voimassa koskien vuotta 2017. Sopimusta voidaan muuttaa sopijapuolten
yhteisellã pããtöksellã kirjallisesti.

10. Sopimuksen Hitteet

Lute 1: Mããritelmät
Lute 2: Taulukko 1: Laatupalavereissa seuraffavat kohteet ja niiden kulut

Taulukko 2: Investoinnit
Taulukko 3: Maksupostit vuonna 2017

Lute 3: Palvelukokonaisuuteen liittyvàt tukipalvelut
Lute 4a: Tutkimusavustuksilla tehtãvà kehitystyo ja niiden kustannusrakenne
Lute 4b: Hankkeiden sisàltö, tavoitteet ja tulokset
Lute 5: RaportointikäytánnOt ja sopimuksen vuosikello
Lute 6: Sopimuksen yhteyshenkilot, palvelukokonaisuuksien vastuuhenkilöt

ja muut vastuuhenkilöt
Lute 7: CSC:n Iaiteympariston kehityssuunnitelma
Lute 8: Turvallisuussopimus
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1 1. Sopimuksen allekirjoitukset

Tãtà sopimusta on Iaadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummaflekin so
pijapuolelle.

Helsingissã, L.2O17

Opetus- ja kulttuuriministeriö CSC — Tieteen tietotekniikan keskus Qy

Tapio Kosunen Kimmo Koski
Ylijohtaja Toimitusjohtaja
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