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JULKAISUT
Organisaatioiden 
tutkimustietojär-

jestelmät

VIRTA -julkaisutietopalvelu
Julkaisutiedot 54 korkeakoulusta ja valtion tutkimuslaitoksesta. Mahdollistaa 
julkaisutietojen hyödyntämisen eri käyttötarkoituksissa. 

INFRASTRUKTUURIT

Organisaatioiden 
tutkimustietojär-

jestelmät

Infrastruktuuri-
palvelut

Suomen tutkimusinfrastruktuurit
Infrastruktuurien tietopankki sisältää metatietoja kansallisista ja institutionaalisista
tutkimuslaitoksista, laitteista, materiaaleista ja palveluista. Tällä hetkellä sisältää
SA:n rahoittamia infroja. http://infrat.avointiede.fi/

TUTKIMUSHANKKEETRahoittaja-
organisaatiot

Etsin
Etsin sisältää metatietoja tutkimusaineistoista, ja on osa Suomen Fairdata-palvelua,
johon sisältyy myös säilytyspalvelut (IDA ja Fairdata-PAS), kuvailutyökalu (QVAIN)
ja metatietovarasto (METAX). Tutkimusaineistoja voi hakea osoitteessa
https://etsin.avointiede.fi

TUTKIJAT

Organisaatioiden 
tutkimustietojär-

jestelmät

ORCID

Kansallinen hanketietovaranto
Uusi tietovaranto, jonka tavoitteena on kerätä tutkimusrahoitusprosessiin liittyviä
tietoja rahoittajien rekistereistä. Rahoituspäätöksistä tietoja aletaan kerätä
tuotantoon loppuvuodesta 2018. 
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/National+Research+Funding+Database

Tämänhetkinen tilanne: tietovarannot erillisinä

TUTKIMUSAINEISTOT

Organisaatioiden 
tutkimustietojär-

jestelmät

Tietovarastot

Tutkijat
Tutkijoiden luvalla siirrettäviä tietoja eri lähdejärjestelmistä, esim. 

Kotiorganisaatioiden järjestelmät, ORCID. Ei vielä kerätty valtakunnalliselle tasolle

http://infras.openscience.fi/
https://etsin.avointiede.fi/
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/National+Research+Funding+Database


Tutkimustieto-
järjestelmät

Tietovarastot

Infrapalvelut

Jne

Rahoittajien 
järjestelmät

VIRTA 
Julkaisut

TIPA
Infrat

METAX
Aineistot

Hankkeet

Tutkijat 
(ORCID)

Metadata 
rahoituspäätöksistä, 
tutkimustuotoksista, 
infrastruktuureista, 

tutkijoista jne.

Tutkimus-
tietovaranto

Research.fiAPI
csv, json, xml

Rikastettuja metatietoja hankkeista, tutkimustuloksista, infroista jne.

Linkityksiä hankkeiden, tuotosten, infrojen, aineistojen, tutkijoiden välillä 
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rahoituspäätöksistä, 
tutkimustuotoksista, 
infrastruktuureista, 

tutkijoista jne.

Linkityksiä hankkeiden, tuotosten, infrojen, aineistojen, tutkijoiden välillä 

Tutkimus-
tietovaranto

Research.fiAPI
csv, json, xml

Rikastettuja metatietoja hankkeista, tutkimustuloksista, infroista jne.

Tutkimustieto-
järjestelmät

VIRTA 
Julkaisut

Linkitysten lisäys, esim. hankkeiden päätösnrot, infran tunniste - vapaaehtoista

Rikastetut metatiedot hyödynnettäväksi

xml, json, csv

API Research.fi

Esim. Hankenro, 
infran ID

Rahoittajien 
järjestelmät Esim. Hankenro, 

julkaisun, infran, 
aineiston ID

Hankkeet

DOI
Hankkeen tiedot
Infran tiedot
ORCID



TUTKIMUSTIETOVARANTO 2020
Julkaisujen, tutkimusaineistojen, tutkimus-

infrastruktuurien sekä rahoituspäätösten 
kuvailutiedot yhdistettynä toisiinsa.

YHTEENTOIMIVAT PALVELUT
”Tutkijoiden käyttämissä palveluissa käytettävissä 

automaattisesti oikea-aikainen tieto”

TIEDON LÖYTÄMINEN
”Näkymä Suomessa tehtyyn tutkimukseen”

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN
”Julkiset tiedot avoimesti saatavilla”

Research.fi -Tietoja voi hakea useista näkökulmista, kuten 
tutkimusaloittain, teemoittain, verkostoina, asiantuntijoina jne.

 Parempi näkyvyys, yhteistyön edistäminen, infrat 
hyötykäyttöön

TILASTOINTI JA 
VISUALISOINTI

Ajantasaista tietoa esim. 
päätöksenteon tueksi ja 

kokonaisuuden 
hahmottamiseksi

TIEDOLLA JOHTAMINEN

UUDET SOVELLUKSET
Avointa tietoa hyödyntävät 

uudet sovellukset 
tutkimustoiminnan 

kuvaamiseen ja tutkijoiden 
avuksi, esim. tutkijan CV-

palvelu

TIEDON TUOTTAMINEN
”Järjestelmiin kerran syötetty tieto 

käytettävissä uudelleen”

Tiedot voi poimia tietovarannosta rahoittajan tms. 
palveluun, jossa niihin yhdistettävät muut tiedot 

palautuvat automaattisesti tietovarantoon

Tiedot siirtyvät tietovarantoon 
automaattisesti eri tietolähteistä, 

esim.

Yliopistot
Ammattikorkeakoulut

Tutkimuslaitokset
Rahoittajat

Infrastruktuurit
Kustantajat

Tutkimusaineistoarkistot
ORCID

API



Rekisterinpitäjyydestä tutkimustietovarannossa

• Tutkimustietovarantoon soveltunee yhteisrekisterinpitäjyys
oOKM on määritellyt henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot.
OKM on rekisterinpitäjä.

oTiedot siirtävät tahot ovat myös rekisterinpitäjiä, koska ne osallistuvat johto- ja 
ohjausryhmien kautta suoraan tai välillisesti henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja 
keinojen määrittelyyn.
 yhteisrekisterinpitäjyys, jossa rekisterinpitäjät sopivat keskenään vastuista ja rooleista

oCSC on tutkimustietovarannon henkilötietojen käsittelijä, joka toimii rekisterinpitäjän lukuun 
ja sen toimeksiannosta.

• Vaihtoehtona erillislaki tutkimustietovarannosta, jolloin OKM olisi 
rekisterinpitäjä



Tutkimustietovarannon hyödyntäminen korkeakouluissa

Hyödyntämistä pilotoidaan korkeakoulujen kanssa konkreettisten hyötyjen kartoittamiseksi 
(mm. HY, Aalto, TY, SeAMK, JY, LUKE)

Pilotoitaviksi kohteiksi on suunniteltu seuraavia:
• Rahoitustietojen hyödyntäminen korkeakouluissa
• Infrastruktuuritietojen siirtäminen
• Tutkimusaineistojen metatietojen siirtäminen
• Tutkijatietojen siirtäminen tutkimustietovarantoon esim. valitun tutkijajoukon kanssa
• Muiden aktiviteettien tietojen siirtäminen
• Hanke-, julkaisu-, aineisto- ja infratietojen linkittäminen toisiinsa

Pilotointi on tarkoitus aloittaa syksyn 2018 aikana hanketietojen hyödyntämisen ja 
infrastruktuuritietojen siirtämisen osalta



2018

Tutkimustietovarannon kehitys – Aikataulu
01/2019 05/2019 2020

Research.fi -
portaalin

palvelumuotoilu

Julkaisut
(VIRTA)

Hanketietovaranto

Research.fi - portaalin kehitys

Tutkimusinfrastruktuurit
(TIPA)

Tutkimusaineistot
(Etsin)

Tutkijoiden tiedot (ORCID/muut)

2021

Jatkokehitys mm. 
tutkijan aktiviteetit, 

lisätoiminnallisuudet

Rahoitustietojen 
hyödyntäminen

Infratietojen 
siirtäminen

Aineistotietojen 
siirtäminen

Tutkijatietojen 
siirtäminen

Linkitysten 
hyödyntäminen

Linkitysten 
hyödyntäminen



facebook.com/CSCfi

twitter.com/CSCfi

youtube.com/CSCfi

linkedin.com/company/csc---it-center-for-science

Kuvat CSC:n arkisto ja Thinkstock

github.com/CSCfi

Research.fi

tiina.strengell @ csc.fi
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