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Tiedejatutkimus.fi-palvelu
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Tavoitteet

• Järkeistää tutkimushallinnon tietovirtoja, jonka seurauksena 
tutkimusta kuvaavat tiedot löytyvät kootusti yhdessä paikassa:

 Säästyy kustannuksia ja työaikaa (tutkijoilla ja 
tutkimushallinnossa)

 Tutkimuksen johtamiseen parempaa tietoa paikallisesti ja 
kansallisesti

 Luodaan näkymä Suomessa tehtävään tutkimukseen ja 
tutkimustoiminnan vaikuttavuuden lisääntyminen

• Tutkimustietovaranto ei korvaa tutkijoiden tiedonhakua ja siinä 
käytettyjä (kansainvälisiä) palveluita
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”Tutkimusta kuvaavat tiedot”?

• Tutkimusta kuvaavia (meta)tietoja ovat esimerkiksi 
julkaisuja, tutkimusaineistoja, tutkimusinfrastruktuureita, 
tutkijoita, hankkeita/projekteja ja tutkimusryhmiä koskevat 
tiedot

• Tutkimusta kuvaavia tietoja käytetään tutkimustyössä ja 
tutkimukseen liittyvässä hallinnollisissa prosesseissa, 
esim. tiedonhauissa, rahoitushauissa ja -raportoinnissa, 
julkaisutoiminnassa, tilastoinnissa ja muussa 
tutkimustiedon levittämisessä
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Sehän olisi hienoa, että suomalainen tutkimus 
ja tutkijat olisi yhdessä tietokannassa. MEDIA

[Toivoisi] Kansallisella tasolla 
helppokäyttöinen, kattava 

tietokanta, josta löytyisi suurin 
piirtein kaikki tutkimukseen liittyvä 
data, jota pystyisi helposti omien 
tarpeiden mukaan suodattamaan: 

koko tutkimuksen paletti. 
TUTKIMUSORGANISAATIO

[Tutkimustietovaranto] voisi tuoda nopeutta ja 
saavutettavuus paranisi, ei mene liikaa aikaa 

hakemiseen ja kattavamman kuvan. Nyt helposti jää 
lähteitä piiloon, kun ovat jonkun kerhon takana. 

Olettaa, että [tutkimustietovarannon] kautta pääsisi 
keskitetymmin käsiksi tietoon. YRITYS

[Tutkimustietovarannon] avulla voisi 
helpommin muodostaa ison kuvan, 

tietystä teema-alueesta, mitä kaikkea 
siihen liittyen on tutkittu, one-stop-shop 

mieluummin kuin hakea monesta eri 
paikasta. YRITYS

Keskitetty tietokanta, josta löytyisi tiivistelmiä 
hienosti, voisi katsella ja hakea, koko 

tiedemaailman yhteinen rajapinta. Linkitys 
julkaisuihin ja tutkimusryhmien esittelyihin. 

YRITYS

Tulevaisuudessa, olisi hienoa, että 
tutkimustietovaranto ratkaisisi sen ongelman, 

ettei tulisi kauheasti päällekkäistä, tutkijat voisivat 
tutkia, mitä on rahoitettu, millaisia ryhmiä, etsiikö 

yritykset jotakin, voiko tehdä tutkimusryhmän 
kanssa yhteistyötä. Organisaatiot kysyvät, mitäs 

teiltä onkaan rahoitettu meille? Tieto on 
tietovarastossa ja kannoissa, mutta löytyisi 

itsepalveluna heille. RAHOITTAJA

Helpompi löytää asiantuntija, jos olisi avoin verkkosivu 
josta voisi etsiä tietyn alan asiantuntijoita, pitäisi olla 
kuratoitu, jonkinlainen laadunvarmistus tarpeen, että 

voi varmistaa asiantuntijuuden, julkaisut jne. 
RAHOITTAJA

Tiedejatutkimus.fi on…
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Julkaisut 
• Tiedejatutkimus.fi :ssa on lähes 0,5 miljoonan julkaisun tiedot. 

• Palvelu sisältää sekä tieteelliselle, ammatilliselle että suurelle yleisölle suunnattuja tutkimukseen perustuvia julkaisuja.

• Julkaisutiedot koostuvat suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yliopistollisten 
sairaaloiden omiin järjestelmiinsä keräämistä tiedoista. 

• Julkaisutietojen toimittaminen OKM:lle on ollut pakollista yliopistoille vuodesta 2011 ja ammattikorkeakouluille 
vuodesta 2012 lähtien ja niitä käytetään mm. korkeakoulujen rahoitusmallin laskentakriteereinä. 

• Muille organisaatioille julkaisutiedonkeruu on vapaaehtoista. Yliopistolliset sairaalat ovat toimittaneet tietonsa 
vuodesta 2011 alkaen ja tutkimuslaitoksia on liittynyt tiedonkeruuseen vuodesta 2014 alkaen.

• Osa organisaatioista toimittaa takautuvasti myös vanhempia julkaisuja, jopa 1970-luvulta lähtien, mutta näihin liittyvät 
tiedot saattavat olla puutteellisia.



Hankkeet 
• Tiedejatutkimus.fi kokoaa tietoja julkisten ja yksityisten tutkimusrahoittajien rahoittamista hankkeista. 

• Rahoittajat siirtävät hanketietovarantoon rahoituspäätöstensä tiedot omista rahoitusjärjestelmistään.

• Palvelussa on tällä hetkellä Suomen Akatemian ja Business Finlandin sekä muutamien yksityisten 
tutkimusta rahoittavien säätiöiden tuoreimpia rahoituspäätöksiä. 

• Lisäksi palveluun on tuotu Euroopan komission CORDIS-tietokannasta tiedot suomalaisten 
organisaatioiden saamasta Horizon2020-rahoituksesta.



Tutkimusinfrastruktuurit 
• Tutkimusinfrastruktuurit ovat kansallisesti merkittäviä tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja 

palveluita, jotka mahdollistavat ja tukevat tutkimustyötä. 

• Tutkimusinfrastruktuuri voi olla joko yhden organisaation hallinnoima tai  useamman organisaation 
yhteistyönä hallinnoitu laaja kansallinen tai kansainvälinen kokonaisuus. 

• Tutkimusinfrastruktuurilla voi olla myös esimerkiksi yrityksille suunnattuja palveluita.

• Tutkimusinfrastruktuureja koskevien tietojen toimittamisesta sekä tietojen kattavuudesta ja 
oikeellisuudesta vastaavat infrastruktuureita hallinnoivat organisaatiot ja tahot.

• Tiedejatutkimus.fi edistää tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja avoimuutta kuvailemalla ja 
esittelemällä tutkimusinfrastruktuurit ja niiden palvelut yhtenäisellä tavalla.



Organisaatiot 
• Tiedejatutkimus.fi tarjoaa tarkempia tietoja niistä tutkimusta tekevistä ja rahoittavista organisaatioista, 

jotka toimittavat tietojaan palveluun. 

• Organisaatioiden perustiedot haetaan automaattisesti seuraavista lähteistä:

• YTJ - Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 

• Finto – suomalainen asiasanasto- ja ontologiapalvelu: Suomalaiset yhteisönimet 

• Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu 



Tiede- ja tutkimusuutiset 
• Tiedejatutkimus.fi kokoaa tuoreet tiede- ja tutkimusuutiset automaattisesti tutkimusorganisaatioiden 

tarjoamista uutissyötteistä. 

• Kukin organisaatio päättää, mitä sen uutisia palvelussa näytetään.



Tiede- ja innovaatiopolitiikka 
Tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä:

• Tiedejatutkimus.fi tarjoaa katsauksen suomalaiseen tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan, tutkimus- ja 
innovaatiojärjestelmän organisaatioihin ja niiden rahoitukseen.

Lukuja tieteestä ja tutkimuksesta:

• Tiedejatutkimus.fi kokoaa tietoa Suomen tutkimuksen rahoituksesta, henkilövoimavaroista sekä 
julkaisutoiminnasta ja tieteellisestä vaikuttavuudesta ja kansainvälistä vertailua esimerkiksi EU- ja 
OECD-maihin.

• Tiedot perustuvat Vipunen-tilastopalvelun, Tilastokeskuksen ja OECD:n tilastoihin sekä Clarivate 
Analyticsin Web of Science -julkaisutietokantaan.



Tutkimusaineistot (tulossa)
• Tiedejatutkimus.fi kokoaa tiedot Suomessa tuotetuista tutkimusaineistoista mm. kansallisesta Fairdata-

palvelusta (www.fairdata.fi), jossa on tutkijoiden itsensä tallentamia sekä tutkimusorganisaatioiden 
omissa järjestelmissään ylläpitämiä tutkimusaineistojen kuvailutietoja.

• Tavoitteena on sisällyttää tutkimusaineistojen tiedot osaksi Tiedejatutkimus.fi-palvelua vuoden 2020 
loppuun mennessä.

http://www.fairdata.fi/


Tutkijat ja muut tutkimusaktiviteetit (tulossa)
• Tiedejatutkimus.fi-palveluun kehitetään toiminnallisuutta, jossa tutkija voi antaa luvan omien tietonsa 

hakemiseen kotiorganisaatiostaan tai ORCID-palvelusta sekä niiden julkaisemiseen.

• Tutkijaa koskevia tietoja ovat esimerkiksi yhteystiedot, affiliaatiot, tutkinnot, oman tutkimuksen 
kuvaus ja muut tutkimusaktiviteetit.

• Tutkija voi liittää profiiliinsa myös Tiedejatutkimus.fi-palvelun jo sisältämiä julkaisuja, hankkeita jne.

• Tavoitteena on tutkijan profiilipalvelun käyttöönotto syksyllä 2021.



Mitkä tekijät mahdollistaneet 

• Yhteistyö tutkimusorganisaatioiden ja keskeisten sidosryhmien 
välillä ollut hyvää 

• Ei etsitty helppoja ratkaisuja vaan tehty perusteellista työtä

 Tutkijan työn aito helpottaminen edellyttää keskitettyjä 
ratkaisuja

 Yhdessä tekeminen säästää kustannuksia
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Jatkoaskeleet

• Jatketaan yhteistä kehittämistä (mm. tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi, tutkitun 
tiedon teemavuosi, avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio, Aurora-palvelu)

• Erillislain valmistelu, joka mahdollistaa jatkokehittämisen

• Jatkossa mahdollista:

– Tutkijan mahdollista luoda oma profiili ja käyttäjä voi hakea asiantuntijoita 
(syksy 2021)

– Temaattisen haun mahdollistaminen

– Tietojen visuaalinen esittäminen ja analytiikka

– Lisäpalveluita, kuten tutkijan cv-palvelu

– Avoimen tieteen indikaattorit
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