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1. TUTKIMUSTIETOVARANTO



Organisoituminen

• Hanke valtakunnallisen tutkimustietovarannon toteuttamiseksi alkoi 2017. Toimeksianto CSC:lle.

• Hanketta ohjaavat OKM:n asettamat tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon
johtoryhmä (pj: johtaja Erja Heikkinen, OKM) ja ohjausryhmä (pj: opetusneuvos Jukka Haapamäki, 
OKM).
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Johtoryhmän tehtävinä
on linjata tutkimustietovarannon kehittämistä, 

tunnistaa tutkimushallinnon tietotarpeet ja 
keinot tutkijan hallinnollisen työn

vähentämiseksi sekä edistää eri toimijoiden
välistä yhteistyötä valtakunnallisesti.

Ohjausryhmän tehtävinä
on ohjata tutkimustietovarannon käyttöä, 
koordinoida valtakunnallista yhteistyötä ja 
tietovirtoja, valmistella tietojen keruuta ja 

välittämistä niiden hyödyntäjille sekä 
Tutkimustietovarannon julkisen portaalin 

toteutusta.

https://wiki.eduuni.fi/x/3oFTAg
https://wiki.eduuni.fi/x/4YFTAg


Universities

Universities of applied sciences

Research institutes

Research funders

1. The details of researchers, publications, research datasets, research 
projects and research infrastructures will soon be available in one place.

2. There will be less reporting and administrative work as the data is 
available in a single location and information flows freely between 
services.

3. Results of both publicly and privately funded research will be openly 
accessible.

4. This will benefit researchers, research organizations, funding agencies, 
public administration and citizens.

Why

The Research 
Information Hub Researcher’s MyData

International 
connectivity

Flows of 
information

Research.fi



Tutkimustietovarannon tietosisältö julkaisuhetkellä 9.6.2020

• Julkaisut
oVirran julkaisutiedot. Julkaisutiedot 54 korkeakoulusta, tutkimuslaitoksesta ja yliopistosairaalasta.

• Hankkeet
oRahoituspäätöstiedot Suomen Akatemialta, Business Finlandilta, yksityisiltä säätiöiltä (8 kpl) sekä

Euroopan unionin rahoitustiedot

• Tutkimusinfrastruktuurit
oSuomen Akatemian tiekarttainfrastruktuurit, ammattikorkeakoulujen infrastruktuureita, 

muutaman yliopiston infrastruktuureita
oLomake tutkimusinfrastruktuuritietojen syöttämiseksi tutktimustietovarantoon

• Tiedeuutiset tutkimusorganisaatioista
o Viidentoista organisaation uutissyötteet (YO, AMK, tutkimuslaitokset)

• Tiede- ja innovaatiopolitiikka
o Lukuja tieteestä ja tutkimuksesta sekä kuvaus Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmästä.
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2. TIEDEJATUTKIMUS.FI



Portaalin esittely

• Tiedejatutkimus.fi

• Forskning.fi

• Research.fi
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https://tiedejatutkimus.fi/
https://forskning.fi/
https://research.fi/


Tietojen päivitystiheys tällä hetkellä

• Julkaisut päivittäin

• Hanketiedot niiden muuttuessa tai uusien rahoittajien liittyessä

• Tutkimusinfrastruktuurit tietojen muuttuessa tai uusia lisättäessä.

• Tiede- ja tutkimusuutiset - useita kertoja päivässä

• Tiede- ja innovaatiopolitiikka
oTilastot vuosittain
oMuilta osin sisällön muuttuessa
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4. JATKOKEHITYS



Lähiaikojen kehitys

• Jatkuva pienkehitystyö
oHakualgoritmin kehitys
oKäyttöliittymän parannukset, bugien korjaukset

• Hakutulosten esittäminen visuaalisesti

• Uudet tutkimusrahoittajat (jatkuvaa toimintaa)
oKotimaiset ja kansainväliset

• Rahoitushakujen tiedot (= Aurora-tietokannan tietojen integrointi)

• Tutkimusuutiset uusista organisaatioista

• Tutkimusinfrastruktuurit – tietojen syöttölomakkeen kehitys
oTutkimusorganisaatioiden välinen yhteistyö
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Kehitys 2021 à

• Laki tutkimustietovarannosta (https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM029:00/2019)

• Yhteisrekisterinpitäjyys, tiedonkäsittely tutkimustietovarannossa, portaali ja rajapinnat

• Tutkimusaineistot

• Tutkijoiden tiedot ja tutkimusaktiviteetit sekä näihin liittyvä
suostumuksenhallinta

• Tutkimusorganisaatioiden hanketiedot

• Tiede- ja innovaatiopolitiikka: TKI-tiekartan indikaattorit ja avoimen tieteen 
indikaattoreita.

• API-kehitys. Yhteys ORCID-tietokantaan.
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https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM029:00/2019


LOPUKSI



Tutkimusta kuvaavat tiedot ovat jatkossa sujuvasti hyödynnettävissä erilaisissa 
palveluissa, tiedot syötetään järjestelmiin vain kerran ja tutkimustietojen 

syöttämistä automatisoidaan.

Uusia mahdollisuuksia mm…

ü…rahoitusta haettaessa ja raportoitaessa,

ü…tutkijan liikkuvuudessa,

ü …vaikuttavuuden seurannassa, 
yhteistyössä

ü…infrastruktuuritietojen hallinnassa,

ü…julkaisutoiminnassa, tilastoinnissa ja 
muussa tutkimustiedon levittämisessä.

ü…tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
näkyvyydessä

Tutkimustietovaranto…

ü…vähentää hallinnollista työtaakkaa sekä 
parantaa tietojen saatavuutta, 
löydettävyyttä, ja yhteismitallisuutta.

ü…hyödyttää niin tutkijoita, 
tutkimusorganisaatiota ja rahoittajia kuin 
tutkimustietoon perustuvia päätöksiä 
tekevää hallintoa.

ü…poistaa tarpeen kehittää ja ylläpitää 
erillisiä tiedonsiirtoyhteyksiä jokaisen 
lähdejärjestelmän välillä.



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

Walter Rydman
walter.rydman@csc.fi
+358 50 381 8521

Tiedejatutkimus@csc.fi


