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Korkeakoulu- ja tutkimusvisio 2030 -tiekartta: 
Vahvistetaan avointa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa 
mm. yhteisten toimintatapojen ja lainsäädännön keinoin 

Poimintoja kehittämiskohteista: 

• Tutkimuksen ja innovoinnin avoimuus

• Avoimuuden hallinnan osaaminen tutkimustyön eri vaiheissa 

• Julkisten ja yksityisten tietovarantojen avoin saatavuus ja tutkimuskäyttö 

• Tutkimusyhteisön ja tutkimuksen rahoittajien monenvälinen yhteistyö 

avoimen tutkimuksen käytänteiden laadun ja eettisyyden varmistamiseksi 

(jatkotyö)

• Lainsäädäntömuutokset esimerkiksi tekijänoikeuslakiin 

rinnakkaistallentamisen mahdollistamiseksi

• Avointa tutkimusta kuvaava tietopohja

• Liikkuvuus ja osaamisen jakaminen
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Lähde: Wagner, C. & Jonkers, K. (2017). 

Open countries have strong science. 

Nature 550: 32−33. 
https://www.nature.com/news/open-countries-have-strong-science-1.22754 

Avoimuus 

Tieteellinen 

vaikuttavuus



DL2021-kehittämisohjelma: Tavoitteet
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✓Infrastruktuuri tukee tutkimusta ja opetusta.

✓Päivitettiin CSC:n infrastruktuureja kansainvälisen yhteistyön
varmistavalle tasolle.

✓Käyttöönotto vaiheittain 2019-2020

✓Tarjottu valtion tutkimuslaitoksille vuodesta 2018 alkaen 
palvelut samoilla ehdoilla korkeakoulujen kanssa.

Infrastruktuuri 

ja palvelut

✓Huomioidaan uudentyyppiset ja nousevat tutkimusyhteisön
palvelutarpeet sekä uudet tutkimusalat.

✓Mahdollistetaan data-aineistojen ja laskennan hallinnointi
siten, että tutkimus- ja innovaatiotoiminta pystyy vastaamaan
myös uusiin haasteisiin.

✓Vahvistetaan kansallista ja helpotetaan paikallista
asiantuntijatukea keinoilla, jotka skaalautuvat kasvavan
käyttäjämäärän ja tutkimuslaitosten mukaantulon myötä.

Osaaminen

Vaikuttavuus

Indikaattorit  
tavoitteiden 

toteutumisen ja 
vaikuttavuuden 

seurantaan
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Datanhallinnan ja laskennan 
eurooppalaiset infrastruktuurit: 
Suomen näkökulma 

• Millaista kansallista ja Euroopan tason datanhallinnan 

ja laskennan ympäristöä (DL2021, EuroHPC, EOSC) 

Suomi haluaa olla rakentamassa?

• Miten Suomi ja Suomessa työskentelevät tutkijat 

hyötyvät Euroopan tason palveluista? 

• Mitä annettavaa pohjoismaisella yhteistyöllä on 

Suomelle ja Euroopalle?
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Kansalliset datanhallinnan ja laskennan 
investoinnit Suomessa
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Lähteet: OKM, Suomen Akatemia. 

DL2021-kapasiteetin ja EuroHPC-kapasiteetin rahoitus kattaa useamman vuoden kuluja.

OKM-CSC-vuosisopimus: KTLO:n vuosittaiset DL-palveluhankinnat CSC:ltä tutkimusorganisaatioiden käyttöön. Näiden lisäksi 

hankitaan myös muita palveluita.

TIK-hankerahoitus: Tutkimusinfrastruktuurikomitean myöntämä hankerahoitus dataintensiivisille tutkimusinfrastruktuureille. 

Rahoitusvolyymi on 5 vuoden ka. (2014-2018). Esim. PRACE, ELIXIR.

Jäsenmaksut: Kansainvälisten dataintensiivisten tutkimusinfrastruktuureiden jäsenmaksut (TIK/SA), 5 vuoden ka. (2014-2018).

Lisäksi avoimen tieteen koordinaation rahoitus ja 

H2020-rahoitettujen CSC:n EOSC-hankkeiden 

kansallinen osuus.
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• Kehittämisohjelma verkossa 

www.minedu.fi/DL2021

• CSC:n palvelut tutkimukselle 

www.csc.fi/web/research

• Uuden ympäristön käyttöönotto 

research.csc.fi/dl2021-utilization

• Sosiaalisessa mediassa #DL2021
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Lisätietoja Tervetuloa!

http://www.minedu.fi/DL2021
http://www.csc.fi/web/research

