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Tiivistelmä

-

-

-

-
-

-

-

Suomessa on selkeä tietoaineistoja koskeva tietopolitiikka, jota yhteiset sähköiset  
palvelut tukevat. Julkisen rahoituksen tuella syntyneet tietoaineistot ovat lainsäädännön ja 
selkeiden yhtenäisten käyttöehtojen ohjaamina, erityisesti tietosuoja huomioiden,  
helposti ja pääsääntöisesti maksutta tutkimuksen hyödynnettävissä. Pitkäjänteinen 
yhteentoimivan tietoinfrastruktuurin kehittäminen ja rahoitus takaavat, että olemassa 
olevat ja uudet tietoaineistot kuvaillaan ja asetetaan saataville tietoverkossa 
olevien helppokäyttöisten palveluiden avulla. Rahoittajien hyväksymä kannustava ja 
oikeudenmukainen meriittijärjestelmä varmistaa uusien laadukkaiden tietoaineistojen 
liittämisen tietoinfrastruktuuriin.

-
-
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I Finland finns en tydlig informationspolitik beträffande datamaterial, vilken stöds av 
gemensamma elektroniska tjänster. Datamaterial som uppkommit med stöd från offentlig 
finansiering styrs av lagstiftning och tydliga gemensamma användningsvillkor som 
särskilt beaktar dataskydd. Dessa material är enkla och i regel kostnadsfritt tillgängliga 
för forskningsändamål. Långsiktig utveckling och finansiering av en driftskompatibel 
informationsinfrastruktur garanterar att existerande och kommande datamaterial beskrivs 
och tillgängliggörs med hjälp av lättanvända tjänster i datanätet. Ett stimulerande och rättvist 
meritsystem som godkänts av finansiärerna säkerställer att nya högkvalitativa datamaterial 
ansluts till informationsinfrastrukturen.





Finland has a clear data policy supported by common e-services. Data resources generated 
with the aid of public funding are easily available for research and in principle without any 
charge, guided by legislation and uniform terms of use and taking the data confidentiality 
issues into consideration. A sustainable development and funding system of the information 
infrastructure guarantees that both existing and new data are sufficiently described and 
made available by using easy to use network services. A supportive and fair merit system 
supported by the funding bodies ensures that new, high quality data is added to the 
information infrastructure.





 

 

I. Linjaus julkisin varoin tuotettujen sähköisten tietoaineistojen saatavuuden  
ja hyödyntämisen edistämisestä sekä näitä koskevan selkeän kansallisen  
tietopolitiikan luominen

1     Tietoaineistojen hyödynnettävyyden kirjaaminen seuraavaan hallitusohjelmaan

2     Valtioneuvoston päätöksen laatiminen sähköisten tietoaineistojen saatavuuden ja  
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12   Yhtenäisten käyttöehtojen ja lisenssien kehittäminen
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14   Periaatteiden ja käytännesääntöjen luominen julkisille organisaatioille ja  
tutkimuskentälle tietosuojan alaisten tietoaineistojen käsittelyyn

15   Tietoaineistoihin liittyvän osaamisen vahvistaminen

IV. Tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentaminen

16   Tutkimuksen tietoinfrastruktuurin kokonaisrakenteen ja yhteisten palvelujen suunnittelu

17   Yhteistyön ja keskustelun käynnistäminen temaattisten keskittymien luomiseksi

18   Tutkimusjärjestelmän tietoaineistojen pitkäaikaissäilytyksen suunnittelu
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1 ohjata kansallista tutkimuksen tietoaineistoja koskevaa selvitystyötä ja muodostaa 
kokonaiskäsitys Suomen tilanteesta ja verrata sitä kansainvälisiin suosituksiin ja  
muiden maiden järjestelyihin 

2 tehdä opetusministeriölle ja muille alan toimijoille ehdotuksia ja suosituksia myös jo 
ohjausryhmän toimiaikana tarpeellisista toimenpiteistä tutkimusaineistojen  
hyödynnettävyyden parantamiseksi

3 laatia kansallinen suunnitelma (tiekartta) tutkimusaineistojen saatavuuden ja säilytyksen 
kehittämiseksi huomioiden e-infrastruktuuriratkaisut sekä laatia ehdotus kansallisesta 
vastuunjaosta, yhteistyöstä ja koordinaatiosta eri toimijoiden kesken. 



-

-
-

-

-

-

-
-

Ilkka Niiniluoto, kansleri, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
Ralf Ekebom, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Pirjo-Leena Forsström, johtaja, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Antti Holmroos, IT-johtaja, valtiovarainministeriö
Jarmo Hyrkkö, ylijohtaja, Tilastokeskus
Väinö Malin, erikoissuunnittelija, ympäristöministeriö
Riitta Mustonen, ylijohtaja, Suomen Akatemia 
Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö
Jussi Nuorteva, pääjohtaja, Kansallisarkisto
Paula Nybergh, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö 
Tuomas Parkkari, pääsuunnittelija, tutkimus- ja innovaationeuvosto
Jukka Pekkarinen, alivaltiosihteeri, valtioneuvoston kanslia
Pekka Plathan, ylijohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö
Marjut Salokannel, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto
Markku Suvanen, erikoistutkija, opetus- ja kulttuuriministeriö
Jukka Uusitalo, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Kirsti Vallinheimo, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö 
Leena Vestala, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Vesa Vihriälä, alivaltiosihteeri, valtioneuvoston kanslia
Minna Laine, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, sihteeri
Satu Tissari, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, sihteeri



Sisältö

  

  Tiivistelmä 3
  Sammanfattning 5
  Summary 7
  Kooste ohjausryhmän tiekartan toimenpide-ehdotuksista  9
  Esipuhe 10

1   Johdanto 13

2   Tiekartan toimenpide-ehdotukset 18

 2.1  Linjaus julkisin varoin tuotettujen tietoaineistojen saatavuuden ja hyödyntämisen  
  edistämisestä sekä näitä koskevan selkeän kansallisen tietopolitiikan luominen 18

 2.2  Lainsäädännön tarkistaminen ja ajanmukaistaminen tarpeellisin osin  19

 2.3  Yhteisten käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen organisaatiotasolla 20

 2.4  Tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentaminen 22

 2.5  Toimenpide-ehdotusten käynnistäminen 23

 2.6  Yhteenvetotaulukko toimenpide-ehdotuksista 23

 2.7  Toimijat ja hyötyanalyysi 25

 2.8  Tiekartan toteutumisen mahdollisia esteitä 26

3   Suunnitelmia toimenpiteiden käynnistämiseksi 27

 3.1  Linjauksia valtioneuvoston päätöstä varten, julkisin varoin tuotettujen tietoaineistojen  
  saatavuuden ja hyödyntämisen lisäämiseksi tutkimuksessa  27

 3.2  Tietoaineistojen inventointi ja aineistojen saatavuuden seuranta 28

 3.3  Koordinaatioryhmän perustaminen ja tehtävät 29

 3.4  Tietoaineistoja koskevat periaatteet tutkimusrahoitukselle 29

4   Tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentaminen 31

 4.1  Yhteiset palvelut 32

 4.2  Temaattisten keskittymien muodostaminen 33

 4.3  Keskitetty kansallinen pitkäaikaissäilytysjärjestelmä tietoaineistoille 35

  Lähteet 37



Tieto käyttöön

Tutkimuksen tietoaineistot

-
-

-

-

-

-
-

-

1 Julkisen sektorin hallinnoimia tietoaineistoja, joihin 
ei liity esim. tietosuojaan, aineistojen sisältöön tai 
käyttöön liittyviä erityisvaateita, ja jotka näin ollen 
voitaisiin saattaa sähköisten palvelujen kautta 
kaikkien saataville ja käytettäväksi ilman rajoituksia 

-
-

-

-

-

-

-

 - olla luotettavaa

 - olla hyödynnettävissä tehokkaasti eri 
käyttötarkoituksiin

 - mahdollistaa tuottavuuden paraneminen

-
-

-



2 Julkisen sektorin ja tutkimusjärjestelmän tuottamia 
tai hallinnoimia tietoaineistoja, joiden käyttöön liittyy 
erityisrajoituksia ja vaateita (esim. tietosuojaan tai 
tekijänoikeuksiin liittyen)

3 Tutkimusjärjestelmän tuottamia tietoaineistoja, jotka 
tulisi saada laajemmin hyödynnettäviksi

-

-

-
-

-

-

Haasteita ja tarpeita

-

-

-

-
-

-
-

Taulukko 1. Keskeisiä hyödyntämistä estäviä haasteita ja ongelmia kansallisen taustaselvityksen perusteella.

Keskeisiä haasteita tietoaineistojen potentiaalisten hyödyntäjien näkökulmasta

Tietoaineistojen hajanaisuus ja vaikea löydettävyys (kuvailutietojen ja metatietojen puute, keskitetyn metatietorekisterin puute)
Aikaa vievät ja hankalat prosessit tietoaineistojen saamiseksi, esim. käyttölupiin liittyen
Epäselvät tai tiukasti rajatut käyttöoikeudet (paikoittain myös sen suhteen kenelle ja mihin tarkoitukseen tietoaineistoja luovutetaan)
Korkeat maksut tai epäselvä hinnoittelu
Tietosuojaan liittyvät epäselvyydet
Tietoaineistojen hyödyntämiseen ja yhdistämiseen liittyvät haasteet (puutteelliset metatiedot, laadunvarmistus, aineistojen ja 
aineistoformaattien ja ohjelmistojen yhteensopimattomuus)
Sähköisten järjestelmien ja palveluiden kehittymättömyys

Keskeisiä haasteita tietoaineistojen tuottajien ja hallinnoijien kannalta

Selkeiden tietoaineistoja koskevien käytänteiden, tietopolitiikkojen ja toimintakulttuureiden puuttuminen
Infrastruktuurien puutteellisuus ja kehittymättömyys
Rajalliset resurssit ja rahoitus
Organisaatioille asetetut ristiriitaiset vaatimukset ja tavoitteet
Puutteellinen osaaminen
Puutteelliset kannustimet

Keskeisiä yleisiä haasteita

Koordinaation ja yhteistyön puute
Jakamista suosimaton asenneilmapiiri
Kokonaisrakenteen hallinnan, yhteentoimivuuden ja toimijoiden roolijaon puutteet
Rajalliset resurssit ja pitkäjänteisyyden puute
Puutteelliset kannustimet ja vaatimukset tutkimusrahoituksen puolelta
Tietoaineistojen valtava kasvu ja monimuotoisuus
Metatietotyön haasteellisuus



Visio

-

Suomessa on selkeä tietoaineistoja koskeva 
tietopolitiikka, jota yhteiset sähköiset palvelut tukevat. 
Julkisen rahoituksen tuella syntyneet tietoaineistot 
ovat lainsäädännön ja selkeiden yhtenäisten 
käyttöehtojen ohjaamina, erityisesti tietosuoja 
huomioiden, helposti ja pääsääntöisesti maksutta 
tutkimuksen hyödynnettävissä. Pitkäjänteinen 
yhteentoimivan tietoinfrastruktuurin kehittäminen 
ja rahoitus takaavat, että olemassa olevat ja uudet 
tietoaineistot kuvaillaan ja asetetaan saataville 
tietoverkossa olevien helppokäyttöisten palveluiden 
avulla. Rahoittajien hyväksymä kannustava ja 
oikeudenmukainen meriittijärjestelmä varmistaa 
uusien laadukkaiden tietoaineistojen liittämisen 
tietoinfrastruktuuriin.

Tarvittavat toimenpiteet  
vision toteuttamiseksi

-
-

-
-

-

-

-

Kuva 1. Olennaisia toimenpiteitä ja toimijoita tietoaineistojen laajan hyödyntämisen toteuttamiseksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarvittavia toimenpiteitä 

Tavoite: Julkisesti rahoitettujen tietoaineistojen laaja hyödyntäminen tutkimuksessa 

Löydettävyyden 
parantaminen 

Saatavuuden 
parantaminen 

Hyödynnettävyyden 
parantaminen 

Aineistojen pitkä 
elinkaari  

POLIITTINEN TAHTOTILA  
JA TIETOPOLITIIKKA 

 
Poliittinen linjaus 
Yhteiset tavoitteet, 
periaatteet ja vastuunjako 
Toiminnanohjauksen ja 
koordinaation vahvistaminen 
Resurssien kohdentaminen 

LAINSÄÄDÄNNÖN 
AJANMUKAISTAMINEN 
 

Selkeät pelisäännöt 
Epäselvyyksien poisto 
Aineistojen saatavuuden ja 
käytön helpottaminen 

TOIMINTAMALLIEN 
KEHITTÄMINEN

 
 
 

Tietoaineistojen inventointi 
Selkeät käyttöehdot 
Selkeät rahoitusohjeet ja 
tutkimusperiaatteet 
Osaamisen vahvistaminen 
 

TIETOINFRASTRUKTUURIN 
RAKENTAMINEN 
 

Yhteentoimiva kokonaisuus 
Yhteiset palvelut 
Temaattiset keskittymät 
Pitkäaikaissäilytys 
Investoinnit 

OKM, muut ministeriöt, 
tutkimusorganisaatiot, 
infrastruktuuritoimijat 

 

Ministeriöt, tutkimus- 
rahoittajat, TENK, tieto- 
aineistoja tuottavat ja 
hallinnoivat organisaatiot,

yliopistot, tutkimuslaitokset, 
yksittäiset tutkijat 

Ministeriöt, 
tietosuojavaltuutettu, 

eduskunta

 Ministeriöt, 
valtionneuvosto,

eduskunta

 

Keskeisiä toimijoita 

   Koordinaatio           Roolijako            Asenne          Yhteistyö        Yhteentoimivuus         Resurssit 
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Tiekarttaraportin rakenne

-
-

 



Tieto käyttöön

Toimenpide-ehdotukset

1 Hallitusohjelmakirjaus

Perusteet

 - Suomen kilpailukyky kasvaa
 - Suomen tutkimuksen mahdollisuudet, tehokkuus ja 

kansainvälinen vetovoima kasvavat
 - Yhteinen poliittinen tahtotila nostaa asian merkitystä

2 Valtioneuvoston päätös

-
-

-

-
-

-

2.1 Linjaus julkisin varoin tuotettu-
jen tietoaineistojen saatavuuden ja 
hyödyntämisen edistämisestä sekä 
näitä koskevan selkeän kansallisen 
tietopolitiikan luominen

Tavoite

-

-

-
-

-

-

-
-



Perusteet 

 - Tietoyhteiskuntakehitys nopeutuu
 - Eri toimijoiden yhteistyön tuloksena syntyy selkeä 

yhteinen tavoite ja systemaattiset toimenpiteet

3 Tietoaineistostrategia

-

-

Perusteet

 - Strategia ohjaa eri toimijoiden käytännön tekemistä 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

4 Tietoaineistojen hinnoittelu 

-

Perusteet

 - Maksujen poistaminen tai alentaminen voi nostaa 
kokonaistuottoja

 - Suomen tutkimuksen mahdollisuudet, tehokkuus ja 
kansainvälinen vetovoima kasvavat

2.2 Lainsäädännön tarkistaminen ja 
ajanmukaistaminen tarpeellisin osin 

Tavoite

-

-

-

Toimenpide-ehdotukset

5 Tilastolaki

-
-

Perusteet 

 - Syntyy yhteinen tietopohja tutkijoille, viranomaisille 
ja päättäjille, jolloin sen hyödyllisyys kasvaa ja 
menetelmät yhtenäistyvät

 - Tutkimuksen mahdollisuus havaita uusia 
yhteiskunnallisia ongelmia paranee

 - Voidaan hyödyntää paremmin esimerkiksi 
kansainvälistä tilastotietoa

6 Saatavuusperiaatteet ja niihin liittyvä lainsäädäntö

-

-

Perusteet

 - Valtiontalouden kokonaistaloudellisuus ja 
kustannustehokkuus kasvaa

 - Eri tahojen yhteistyöstä syntyy positiivisia 
kerrannaisvaikutuksia kansantalouteen

 - Tutkimuksen mahdollisuus havaita uusia 
yhteiskunnallisia ongelmia paranee

7 Tekijänoikeuslainsäädäntö

-
-

-

-



Perusteet

 - Päällekkäinen tiedonkeruu vähenee
 - Yhteinen tietopohja kasvaa, jolloin sen hyödyllisyys 

kasvaa ja menetelmät yhtenäistyvät
 - Tutkimuksen kansainvälinen yhteistyö mahdollistuu 

8 Henkilötietolainsäädäntö

-

-
-

Perusteet

 - Tutkimusprosessi nopeutuu, kun sitä tukevat prosessit 
yhtenäistyvät ja virtaviivaistuvat

 - Hallinto kehittyy tiedolla ohjaamisen suuntaan

2.3 Yhteisten käytäntöjen ja  
toimintamallien kehittäminen  
organisaatiotasolla

Tavoite

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

Toimenpide-ehdotukset

9 Koordinaatioryhmän perustaminen

-

-

-

Perusteet 

 - Systemaattinen yhteistyö mahdollistuu
 - Päällekkäinen työ vähenee

10 Tietoaineistojen inventointi 

-
-

-

-

Perusteet

 - Yhteinen tietopohja tutkijoille, viranomaisille ja 
päättäjille, jolloin tietopohjan hyödyllisyys kasvaa ja 
menetelmät yhtenäistyvät

 - Päällekkäinen työ vähenee
 - Realistinen tilannekuva mahdollistaa oikea-aikaiset 

resursointipäätökset

11 Yhteistyöfoorumi tietoaineistokatalogien  
yhteentoimivuuden vahvistamiseksi

-

-



-
-

-

-

-
-

Perusteet 

 - Yhteentoimivuus kasvaa, jolloin tietopohjan 
yhteiskäyttöisyys ja löydettävyys kasvaa ja  
menetelmät yhtenäistyvät

 - Päällekkäinen kehitystyö vähenee
 - Avaa mahdollisuuksia erilaisille toimijoille 

12 Yhtenäiset käyttöehdot ja lisenssimallit

-
-

-

Perusteet

 - Asenneilmapiiri muuttuu suotuisammaksi jakamiselle
 - Tutkimusprosessi nopeutuu lupa- ja sopimusprosessin 

nopeutuessa
 - Oikeusvarmuus kasvaa

13 Ohjeet tutkimusrahoitukseen

-

Perusteet

 - Selkeiden kannustimien avulla tietoaineistojen 
saatavuus ja laatu paranevat

 - Tietoaineistojen elinkaari pitenee
 - Asenneilmapiiri muuttuu suotuisammaksi 

tietoaineistojen jakamiselle
 - Käytännöt harmonisoituvat kansainvälisten 

käytäntöjen kanssa

14 Ohjeet organisaatioille ja käytännesäännöt  
tutkijoille tietosuojan alaisten tietoaineistojen  
käsittelyyn

-

-
-

Perusteet 

 - Tietoturva paranee
 - Tutkimusprosessi nopeutuu, kun sitä tukevat prosessit 

yhtenäistyvät ja virtaviivaistuvat

15 Tietoaineisto-osaaminen

-

-

-

Perusteet

 - Tutkimuksen kansainvälinen kilpailukyky ja  
yhteistyö kasvavat

 - Tutkimuksen laatu paranee



 - Poikkitieteellisen ja poikkialaisen tutkimuksen ja 
innovaatiotoiminnan mahdollisuudet kasvavat

 - Korkeatasoisen osaamisen saatavuus yrityselämään ja 
viranomaistoimintaan kasvaa

 - Tietoaineistojen elinkaari pitenee
 - Uusien ammattien syntyminen (data scientist, 

information broker jne.)

2.4 Tutkimuksen tieto- 
infrastruktuurin rakentaminen

Tavoite

-

-

-

-
-

-

-

Toimenpide-ehdotukset

16 Tutkimuksen tietoinfrastruktuurin  
kokonaisrakenne ja yhteiset palvelut

-

-
-

Perusteet

 - Kokonaistaloudellisuus ja kustannustehokkuus 
paranevat

 - Yhteistoiminnalla haasteiden (tietoaineistojen  
volyymin kasvu ja hallinta) vaikeusaste pienenee

 - Siiloutuminen ja yhteentoimimattomuus vähenevät
 - Resurssien oikea kohdentaminen helpottuu ja 

ydinosaaminen korostuu
 - Tietoaineistojen elinkaari pitenee

17 Temaattisiin keskittymiin liittyvän 
yhteistyön aloittaminen 

-

-
-

Perusteet

 - Tutkimuksen kansainvälinen kilpailukyky ja Suomen 
vetovoima kasvavat

 - Saadaan tutkimuksen painopistealueisiin liittyvää 
osaamista Suomeen, aivovuoto vähenee

 - Suomen kiinnostavuus kansainvälisenä 
investointikohteena kasvaa

 - Yhteentoimivuus kasvaa
 - Yhteistoiminnalla haasteiden (tietoaineistojen volyymin 

kasvu ja hallinta) vaikeusaste pienenee
 - Tietoaineistojen elinkaari pitenee

18 Tietoaineistojen pitkäaikaissäilytys

-
-

Perusteet 

 - Tietoaineistojen elinkaari pitenee
 - Yhteentoimivuus kasvaa
 - Yhteistoiminnalla haasteiden (tietoaineistojen volyymin 

kasvu ja hallinta) vaikeusaste pienenee



2.5 Toimenpide-ehdotusten  
käynnistäminen

-
-

-

-

-

-
-

-

-

1 tahtotilan ilmaiseminen hallitusohjelmassa 
2 poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän perustaminen
3 tutkimuksen tietoinfrastruktuurin suunnittelu laajassa 

yhteistyössä 
4 lakiuudistukset, jotka edistävät tietoaineistojen 

laajempaa käyttöä

 

2.6 Yhteenvetotaulukko  
toimenpide-ehdotuksista

Taulukko 2. Yhteenveto tiekartan toimenpide-ehdotuksista, niiden avulla saavutettavista hyödyistä sekä haasteista, joihin toimenpiteet vastaavat.

Toimenpide Hyöty Haaste, johon vastaa 

Tietopolitiikka

1 Hallitusohjelmakirjaus Selkeä poliittisen tahtotilan kommunikointi ja 
asian tärkeyden vahvistaminen.
Käytännön kehitystoimien valtuutus ja  
resursoinnin tuki.

Koordinaation ja yhteistyön puute.
Rajalliset resurssit ja pitkäjänteisyyden puute.
Selkeiden tietoaineistoja koskevien periaatteiden 
ja toimintakulttuurien puuttuminen.

2 Valtioneuvoston  
päätöksen laatiminen

Poliittisen tahtotilan ja yhteistyön vahvistaminen.
Tavoitteiden, periaatteiden, 
roolijaon ja vastuiden kirjaaminen.

Koordinaation, yhteistyön ja roolijaon puute.
Selkeiden tietoaineistoja koskevien periaattei-
den, toimintakulttuurien ja ohjeiden puuttuminen.
Organisaatioille asetetut ristiriitaiset vaatimukset 
ja tavoitteet.

3 Tietoaineistostrategian 
laatiminen

Tärkeät kehitystoimet, niiden perusteet, tavoitteet 
ja arviointimekanismit on kirjattu muistiin kaikkien 
nähtäviksi.
Roolijako on tehty selkeäksi.
Yhteistyö helpottuu.

Koordinaation, yhteistyön ja roolijaon puute.
Selkeiden tietoaineistoja koskevien periaatteiden 
ja ohjeiden puuttuminen.

4 Linjaus tietoaineistojen  
hinnoittelusta

Tietoaineistojen käyttö lisääntyy. Korkeat maksut ja epäselvä hinnoittelu.



Lainsäädäntö

5 Tilastolain uudistami-
nen ja tutkimuksen tar-
peiden huomioiminen

Tilastoaineistojen saaminen ja käyttö  
tutkimukseen helpottuvat.
Epäselvyydet vähenevät.

Epäselvät, aikaa vievät ja hankalat prosessit 
aineistojen saamiseksi.
Aineistojen karkeistaminen.

6 Saatavuusperiaatteiden 
tarkistaminen huomioiden 
tutkimuksen tarpeet

Tietoaineistojen saatavuus ja hyödynnettävyys 
helpottuvat.
Tietoaineistojen käyttö lisääntyy.

Korkeat maksut ja epäselvä hinnoittelu.

7 Tekijänoikeuslainsää-
dännön tarkistaminen

Tietoaineistojen saatavuus ja hyödynnettävyys 
helpottuvat.
Epäselvyydet vähenevät.

Aikaa vievät ja hankalat prosessit aineistojen 
saamiseksi.
Epäselvät tai tiukasti rajatut käyttöoikeudet.

8 Henkilötietolainsää-
dännön täsmentäminen 
koskien tietojen luovutta-
mista tutkimukseen 

Epäselvyydet vähenevät.
Prosessit selkiytyvät.

Aikaa vievät ja hankalat prosessit tietoaineistojen 
saamiseksi.
Epäselvät saatavuus- ja käyttöoikeudet.

Käytännöt ja toimintamallit 

9 Koordinaatioryhmän 
perustaminen

Kehitystoimia suunnitellaan ja toteutetaan yhteis-
työssä, laaja-alaisesti eri näkökulmat huomioiden.
Toimintaa seurataan ja kehitetään systemaattisesti.

Koordinaation ja yhteistyön puute.
Aineistojen jakamista suosimaton  
asenneilmapiiri.

10 Tietoaineistojen  
inventointi

Kokonaiskuva kirkastuu.
Toimenpiteiden kohdentaminen, tarpeet ja  
haasteet selkiytyvät.
Kehitystoiminnan seuranta helpottuu.
Tietoaineistojen löydettävyys paranee.

Kokonaiskuvan epäselvyys.
Aineistojen hajanaisuus ja vaikea löydettävyys.

11 Yhteistyöfoorumi 
tietoaineistojen löydettä-
vyyden takaamiseksi ja 
tietoaineistokatalogien 
yhteentoimivuuden teknii-
koiden määrittämiseksi

Tietoaineistojen löydettävyys ja käytettävyys  
paranevat.
Hyödyntäminen tehostuu, lisää käyttäjiä.

Aineistojen hajanaisuus ja vaikea löydettävyys.
Metatietojen yhteentoimimattomuus.

12 Sähköisten, yhte-
näisten käyttöehtojen ja 
lisenssimallien kehitys

Tietoaineistojen saatavuus ja  
hyödynnettävyys helpottuvat. 
Prosessit selkiytyvät. 
Epäselvyydet vähenevät.
Tietoaineistojen käyttö lisääntyy.

Aikaa vievät ja hankalat prosessit  
aineistojen saamiseksi.
Epäselvät tai tiukasti rajatut käyttöoikeudet.

13 Yhtenäiset ohjeet 
tutkimusrahoitukseen

Tutkimusjärjestelmän tietoaineistojen saanti  
laajemmin hyödynnettäväksi lisääntyy.
Epäselvyydet vähenevät.

Selkeiden tietoaineistoja koskevien periaatteiden 
ja toimintaohjeiden puuttuminen.
Puutteelliset kannustimet.
Aineistojen jakamista suosimaton asenneilmapiiri.

14 Yhtenäiset ohjeet 
organisaatioille ja sel-
keät käytännesäännöt 
tutkijoille tietosuojan 
alaisten tietoaineistojen 
käsittelyyn 

Epäselvyydet vähenevät.
Tietosuoja ja -turva paranevat.
Tietoaineistojen saatavuus ja hyödynnettävyys 
helpottuvat.
Tietoaineistojen käyttö lisääntyy.

Selkeiden tietoaineistoja koskevien periaatteiden 
ja toimintaohjeiden puuttuminen. Aikaa vievät ja 
hankalat prosessit aineistojen saamiseksi.
Aineistojen jakamista suosimaton asenne- 
ilmapiiri.

15 Tietoaineisto- 
osaamisen vahvistaminen 
niin tietoaineistoja tuot-
tavissa ja hallinnoivissa 
organisaatioissa kuin eri 
koulutustasoillakin

Tietoaineistojen laatu paranee tukemaan niiden 
hyödyntämistä ja pitkää elinkaarta.
Tietoaineistojen käyttö lisääntyy.

Puutteellinen osaaminen.
Metatietotyön haasteellisuus.
Aineistojen jakamista suosimaton  
asenneilmapiiri.



2.7 Toimijat ja hyötyanalyysi

-

Taulukko 3. Keskeisten toimijoiden rooli ja hyödyt tiekartan toimenpiteiden toteuttamisesta.

Toimija Rooli Hyöty tiekartan toimenpiteistä

Poliittiset päättäjät ja  
julkinen hallinto

Poliittisen tahtotilan ja linjausten luominen.
Resurssien jakaminen.

Investointien kannattavuus, tuottavuuden ja  
innovaatiotoiminnan paraneminen.
Tutkimuksen laadun kasvu.
Kansainvälisen tutkimusyhteistyön edellytysten 
rakentaminen.
Laadukkaan ja monipuolisen tiedon saanti  
päätöksentekoon ja innovaatiotoimintaan.

Rahoittajat Ohjeistus.
Rahoituksen kohdentaminen.
Tietoaineisto-osaamisen vahvistaminen.

Tutkimuksen laadun kasvu.
Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edellytysten 
paraneminen.
Investointien kannattavuus ja resurssien tehokas käyttö.

Tietoaineistoja tuot-
tavat ja hallinnoivat 
organisaatiot (esim. 
yliopistot, tutkimus-
laitokset ja viran-
omaiset)

Laadukas tutkimus, tietoaineistotuotanto ja -hallinto.
Laadukkaat tuotantojärjestelmät.
Hyvän hallintotavan mukainen tiedonvälitys.
Yhteistyö ja yhteentoimivuus tietoinfrastruktuurin 
rakentamisessa.
Tietoaineisto-osaamisen ja koulutuksen vahvistaminen.

Selkeät ohjeet ja kannustimet.
Investointien kannattavuus ja resurssien tehokas käyttö.
Muiden tietoaineistojen hyödyntäminen.
Tutkimuksen laadun ja mahdollisuuksien kasvu.
Maine.

Yksittäiset tutkijat Laadukkaiden tietoaineistojen tuottaminen.
Tietoaineistojen jaettavaksi saattaminen.
Metatietotyö.

Selkeät ohjeet ja kannustimet.
Meritoituminen ja maine.
Muiden tietoaineistojen hyödyntäminen.
Osaamisen kasvu.
Tutkimuksen laadun ja mahdollisuuksien kasvu.

 

Tutkimuksen tietoinfrastruktuuri

16 Tutkimuksen tietoinf-
rastruktuurin kokonais-
rakenteen ja yhteisten 
palvelujen suunnittelu

Tietoaineistojen saatavuus, käyttö ja hyödynnet-
tävyys helpottuvat.
Tietoaineistojen laatu paranee.
Tietoaineistojen käyttö lisääntyy.
Investointien ja resurssien käytön tehokkuus.

Infrastruktuurien puutteellisuus ja kehittymättömyys.
Siiloutuminen ja yhteentoimimattomuus.
Aineistojen löydettävyyteen ja hyödyntämiseen 
liittyvät ongelmat.
Tietoaineistojen valtava kasvu ja monimuotoisuus.

17 Yhteistyön ja kes-
kustelun käynnistäminen 
temaattisten keskittymien 
luomiseksi 

Tietoaineistojen saatavuus, käyttö ja  
hyödynnettävyys helpottuvat.
Investointien ja resurssien käytön tehokkuus.
Tutkimuksen ja tietoaineistojen laadun kehittyminen.
Toimijat voivat keskittyä ydinosaamiseensa.
Pitkäaikaissäilytyksen mahdollisuuksien  
edistäminen.

Infrastruktuurien puutteellisuus ja kehittymättömyys.
Siiloutuminen ja yhteentoimimattomuus.
Rajalliset resurssit ja pitkäjänteisyyden puute.
Metatietotyön haasteellisuus.
Aineistojen valtava kasvu ja monimuotoisuus.
Aineistojen jakamista suosimaton asenneilmapiiri.

18 Tutkimusjärjestelmän 
tietoaineistojen pitkä aikais-
säilytyksen suunnittelu

Tietoaineistojen pitkän elinkaaren varmistaminen.
Resurssien käytön tehostaminen.

Tärkeiden ja hyödyllisten aineistojen häviäminen 
tai muuttuminen käyttökelvottomiksi ajan myötä.
Rajalliset resurssit.



2.8 Tiekartan toteutumisen  
mahdollisia esteitä

-

Taulukko 4. Vision toteutumisen mahdolliset uhat ja keinoja niiden estämiseksi.

Uhka Vaikutus Keino estää

Vahvaa tahtotilaa ei löydy ja 
yhteistä tietopolitiikkaa ja tietoai-
neistostrategiaa ei luoda

Kokonaissuunnitelmallisuus puuttuu:  
Yhteisiä tavoitteita ja pelisääntöjä, periaatteita ja 
toimintaohjeita ei synny.
Toimintaan ei tule tarpeeksi resursseja.

Sitoutumisen rakentaminen kaikilla  
tasoilla, jota ohjataan valtioneuvoston
päätöksellä.

Kehitystoimintaa ei resursoida 
riittävästi ja pitkäjänteisesti

Ei kyetä rakentamaan tarvittavaa infrastruktuuria 
ja palveluita. 

Sitoutumisen rakentaminen.
Pitkäjänteisten rahoitusmallien kehittä-
minen ja tämän vaatima perustyö.

Tietoaineistoinventointia ei to-
teuteta tai ei toteuteta riittävän 
systemaattisesti, ja tuloksia ei 
koota esille

Kokonaiskuva tilanteesta, tarpeista, ongelmista ja 
kehitystoimien kohdentamisesta jää vaillinaiseksi. 
Löydettävyys ei edisty.

Ministeriöiden sitoutuminen  
toteutukseen.

Koordinaatioryhmää ei perusteta 
tai siitä muodostuu liian heikko

Yhteistyön edistäminen ja koordinaatio vaillinaista. 
Tutkimuksen näkökulma ja tarpeet voivat hukkua.

Oleellisten toimijoiden aktiivinen työ  
koordinaatiotoiminnassa.

Tutkimuksen näkökulmaa ja erityis-
tarpeita ei huomioida erityisesti 
kansallisen tietoinfrastruktuurin 
rakentamisessa

Tietoaineistojen hyödyntäminen tutkimustarkoi-
tuksiin ei edisty.

Tutkimuksen erityistarpeiden tunnistaminen.
OKM:n vahva rooli asioiden esilletuomi-
sessa.

Yhteistyötä ei kyetä varmistamaan 
riittävästi käytännön tasolla, tai 
toimijoiden rooleista ei päästä 
yhteisymmärrykseen

Siiloutuminen jatkuu.
Tietoaineistojen hyödynnettävyys ja käytettävyys 
on heikkoa.

Vahva sitoutuminen eri toimijatasoilla.
Asenteiden vahvistaminen yhteisiä 
tavoitteita tukeviksi. 
Hyötyjen esiintuonti.

Tutkimuksen tietoinfrastruktuuria 
ei rakenneta yhteentoimivaksi

Toteutetaan puutteellisia tai päällekkäisiä ratkaisuja.
Kustannustehokkuus heikkoa. 
Palvelut ja ratkaisut eivät kohtaa käyttäjien  
tarpeita tai palvele tarkoitustaan.

Suunnittelun resursoinnin varmistaminen.
Laaja-alainen yhteistyö.
Selkeät tehtävänjaot.
Kokonaissuunnitteluun panostaminen.

Yhtenäisiä periaatteita ja lisenssi-
malleja ei kehitetä tietoaineistojen 
jakamiseen

Tietoaineistojen hyödyntäminen ei helpotu ja ne 
jäävät vaillinaisesti käytettäviksi. 
Resursseja kuluu turhan työläisiin prosesseihin.

Periaatteiden ja lisenssimallien kehityk-
sen kirjaaminen tietoaineistostrategiaan, 
ja niiden aktiivinen kehittäminen.
Toimijoiden aktivoiminen näiden käyttöön.

Lainsäädännön uudistuksia ei 
tehdä tutkimuksen näkökulma ja 
tarpeet huomioiden, tai uudistuk-
set viivästyvät

Tietoaineistojen hyödyntäminen tutkimustarkoi-
tukseen ei edisty mahdollisella tavalla.
Tiettyjen aineistojen saaminen ja käyttö epävar-
maa, työlästä, kallista.

Tutkimuksen erityistarpeiden  
tunnistaminen.
OKM:n vahva rooli asioiden  
esilletuomisessa.

Rahoitusmallien ja kannusteiden 
kehittämiseen ei panosteta, tai 
muutokset viivästyvät

Tutkimusjärjestelmän tietoaineistoja ei saada 
laajasti hyödynnettäviksi.
Asennemuutos vaikeutuu.

Rahoitusmallien uudistamisen kirjaami-
nen tietoaineistostrategiaan.
Vahva sitoutuminen eri toimijatasolla.
Toimijoiden velvoittaminen.

Osaamisen vahvistamiseen ei pa-
nosteta, tai sitä ei tehdä ajoissa

Tietoaineistojen laatu ei kehity riittävästi tuke-
maan niiden hyödyntämistä ja pitkää elinkaarta. 
Tietoaineistojen käyttäjät eivät osaa hyödyntää 
aineistoja parhaalla tavalla.

Osaamisen kehittämisen kirjaaminen 
tietoaineistostrategiaan.
Resursointi.
Vahva sitoutuminen eri toimijatasolla.
Toimijoiden velvoittaminen.



Tieto käyttöön

 - Perustetaan poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä 
seuraamaan ja turvaamaan tietoaineistoasian 
edistämistä

 - Pyritään käsittelemään tietoihin ja tietoaineistoihin 
liittyviä asioita kokonaisuutena sisältäen sekä 
julkishallinnon että tutkimuksen tarpeet 

 - Pyritään yhteentoimivuuteen kaikilla tasoilla: 
poliittisella,  
lainsäädännöllisellä, organisatorisella ja 
infrastruktuuritasolla

 - Pyritään pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja sen 
kestävään rahoitukseen 

 - Pyritään luomaan selkeät ylätason periaatteet, jotka 
tukevat tietoaineistojen mahdollisimman tehokasta 
saatavuutta ja hyödynnettävyyttä tutkimuksessa

Lainsäädäntö ja käytännöt

 - Pyritään tietojen ja tietoaineistojen mahdollisimman 
laajaan saatavuuteen tutkimukselle

 - Pyritään mahdollisimman laajaan avoimuuteen 
tutkimuksen tuottamien tietoaineistojen osalta 

 - Pyritään saamaan mahdollisimman suuri osa 
tutkimuksen tuottamista tietoaineistoista tutkimuksen 
uudelleen hyödynnettäviksi 

 - Pyritään muuttamaan tietoaineistojen jakelu- ja 
hinnoitteluperiaatteita siten, että ne olisivat 
pääsääntöisesti maksutta tutkimuksen hyödynnettävissä

 - Pyritään luomaan mahdollisimman selkeät ja laajalti yhte- 
näiset käyttöehdot tietojen ja tietoaineistojen hyödyntämiselle

 - Pyritään, tietosuojaan liittyvät tarpeet huomioiden, 
selventämään salassa pidettävien tietoaineistojen 
saatavuus ja käyttö tutkimuksessa 

 

3.1 Linjauksia valtioneuvoston  
päätöstä varten, julkisin varoin  
tuotettujen tietoaineistojen  
saatavuuden ja hyödyntämisen  
lisäämiseksi tutkimuksessa 

-

-

-

-

-

-

-

Toiminnan ohjaus

 - Pyritään mahdollisimman laajaan yhteistyöhön 
ministeriöiden kesken

 - Otetaan huomioon perustuslain takaama yliopistojen 
tutkimuksen vapaus



 - Pyritään luomaan yhteinen kannustava ja oikeuden-
mukainen meritointikulttuuri ja kannusteet tieto-
aineistojen saatavuuden ja uudelleenkäytön lisäämiseksi

 - Pyritään tukemaan osaamisen kehittämistä 
monipuolisesti kaikilla tasoilla 

 - Pyritään edistämään tutkijoiden tasa-arvoa riippumatta 
heidän tausta-organisaatiostaan tai maantieteellisestä 
sijainnistaan 

Infrastruktuuri

 - Pyritään toteuttamaan yhteentoimiva, kansallinen 
tietoinfrastruktuuri, joka kattaa sekä julkisen hallinnon 
tietoinfrastruktuurin että tutkimuksen tieteellisen ja 
kulttuurin tietoinfrastruktuurin

 - Pyritään huomioimaan myös kansainvälinen 
yhteentoimivuus eri tasoilla

 - Pyritään kustannustehokkuuteen mm. yhteisten 
sähköisten palvelujen avulla

 - Pyritään selventämään ja vahvistamaan eri toimijoiden 
roolit infrastruktuurin rakentamisessa pohjautuen 
organisaatioiden ydinosaamiseen sekä tehtävään 
tutkimusjärjestelmässä

 - Pyritään toteuttamaan tutkimuksen tietoinfrastruktuuri 
siten, että se:

 - tukee laadukkaiden tietoaineistojen tuottamista 
 - tukee tietoaineistojen helppoa ja tehokasta 

hyödyntämistä
 - huomioi tietoaineistojen koko elinkaaren.

3.2 Tietoaineistojen inventointi ja  
aineistojen saatavuuden seuranta

-

-
-

 - koota yhteen tieto olemassa olevista olennaisista 
tietoaineistoista 

 - selvittää kuinka laajaan käyttöön ja mihin 
tarkoitukseen niitä on mahdollista saattaa 

 - millaisia mahdollisia esteitä laajempaan jakeluun liittyy 
(lainsäädäntö, tietosuoja, infrastruktuuri ja palvelut)

 - mitä muutoksia saatavuuden ja avoimuuden 
edistäminen edellyttää

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

 
 - mitä tietoaineistoja heidän hallinnonalaltaan on 

saatavilla erilaisille toimijoille 

 - mitkä asiat voivat vaatia toimenpiteitä 

 - miten tavoitteet tietoaineistojen saatavuuden 
parantamiseksi etenevät. 



 - saatavilla olevista tietoaineistoista

 - niiden sijaintipaikasta ja 

 - niiden saatavuudesta. 

3.3 Koordinaatioryhmän  
perustaminen ja tehtävät

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

3.4 Tietoaineistoja koskevat  
periaatteet tutkimusrahoitukselle

-

-

-

-

-

-

-

-

 - selvitys tietoaineistojen merkityksestä tutkimuksessa

 - selvitys olemassa olevien tietoaineistojen 
hyödyntämisestä ja 

 - selvitys uusien tietoaineistojen keruusta ja 
julkisuudesta sekä 

 - kerättävien tietoaineistojen hallinta- ja 
jakelusuunnitelma.

-
-
-



-
-

-



Tieto käyttöön

 
rakentaminen

1 luomalla yhteisiä palveluja ja yhteisiä pelisääntöjä

2 muodostamalla painopistealoille temaattisia 
keskittymiä, jotka tuovat yhteen läheisten 
tutkimusalojen tietoaineistoprosesseja 

3 selkeyttämällä prosesseja ja mekanismeja 
tietoaineistojen tuottamiseen ja ylläpitämiseen

4 tukemalla metatiedon tuottamista ja tiedon siirtämistä 
hyödynnettäväksi. 

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

Taulukko 5. Asianomistajuus tutkimuksen tietoinfrastruktuurissa.

Ministeriöt Organisaatiot yhdessä Yksittäiset organisaatiot Tutkijat ja projektit

Yhteiset pelisäännöt
Yhteiset palvelut

Temaattiset keskittymät
Portaalipalvelut
Metatietotyökalut
Prosessointipalvelut
Skeemojen tuottaminen
Teemakohtaisten sanastojen ja 
ontologioiden tuottaminen

Tuotantojärjestelmät tietoaineistoille
Rajapintatoteutukset
Mekanismit tietoaineistojen siirtoon
Prosessikuvaukset tietoaineistojen 
tuottamiselle ja ylläpitämiselle

Tiedon siirtäminen  
tuotantojärjestelmään
Metatiedon tuottaminen



-
-

-

-
-

-
-

 - organisaatioiden tietojärjestelmiin

 - metatietotyöhön ja 

 - näiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvän 
osaamisen kehittämiseen. 

-

-
-

-

-

-

4.1 Yhteiset palvelut

-

-

 - Ontologiat

 - Metatietomääritykset

 - Luokitukset

 - Tunnisteet

-
-

-

 - Keskitetty kansallinen pitkäaikaissäilytysjärjestelmä 
tietoaineistoille (kts. kappale 4.3.)

 - Tietoaineistojen pysyvät tunnisteet 

 - Tutkimuksen sanasto- ja ontologiapalvelut 

-
-

-

-

-

-

-

-

-



-

 

4.2 Temaattisten keskittymien  
muodostaminen

-
-

-

-

-
-

-
-
-

Kuva 2. Tutkimuksen tietoinfrastruktuuri koostuu tietoaineistojen tuottajien kuvaamista tietoaineistoista ja niihin välittömästi 
liittyvistä tiedonhallinnan palveluista, pysyvistä yhteisistä palveluista ja tietoaineistojen hyödyntämisen palveluista. 

TIETOAINEISTOJEN TUOTTAJAT

Pitkäaikaissäilytys

PID –pysyvä
tunniste

Käyttäjä-
tunnistuksen 

palvelut
(HAKA/VIRTU)

Maksupalvelut 
(VETUMA)

Palvelu- ja 
resurssirekisteri

Skeemarekisteri
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Kuva 3. Temaattiset keskittymät muodostuvat eri tutkimusinfrastruktuurien ympärille muodostuneista tuotantojärjestelmistä. 
Tutkimusinfrastruktuurit sisältävät mittalaitteistot ja muut tutkimuksessa käytettävät laitteet, teknologiat ja apuvälineet. 

 

Tutkimuskysymyksen ympärille muodostettu temaattinen keskittymä. 
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 - mahdollistaa heterogeenisen tietoaineistotuotannon 
yhtenäistämisen laadun takaamiseksi

 - tukee organisaatioiden keskittymistä 
ydinosaamiseensa

 - tukee tietoaineistojen saatavuutta ja käytettävyyttä 

 - tukee tietoaineistojen pitkäaikaissäilytystä.

4.3 Keskitetty kansallinen  
pitkäaikaissäilytysjärjestelmä  
tietoaineistoille
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-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

 - kustannussäästöihin 

 - säilyttämisen turvallisuuteen ja säilyvyyden 
takaamiseen että

 - toiminnan laatuun.

 - mahdollistaa yhteistyön tutkimusorganisaatioiden kesken

 - mahdollistaa yhteiskäytön tutkimusorganisaatiorajojen yli 

 - parantaa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen

 - lisää toiminnan riippumattomuutta yksittäisten 
tutkimusorganisaatioiden ja henkilöiden osaamisesta

 - parantaa tutkimusorganisaatioiden mahdollisuuksia 
keskittyä ydinosaamiseensa.

-



-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

1 Otetaan tutkimuksen edustajat mukaan KDK 
hankkeen yhteydessä pitkäaikaissäilytystä kehittävään 
pysyvään asiantuntijaryhmään, joka asetettaneen 
vuoden 2011 alkupuolella. 

2 Asetetaan pysyvälle asiantuntijaryhmälle seuraavat 
tehtävät:

 - Laaditaan tutkimusjärjestelmän tietoaineistoille 
standardisalkku.

 - Laaditaan selvitys tutkimusjärjestelmän 
tuotantojärjestelmien toimintavalmiuksien 
kehitysvaiheesta, sekä tietoaineistojen 
kelpoisuudesta pitkäaikaissäilytykseen. 

 - Selvityksen pohjalta laaditaan suositus 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten metatietotyölle 
ja tietojärjestelmäkehitykselle, joka luo pohjan 
pitkäaikaissäilytykselle.

 - Luodaan periaatteet tietoaineistojen siirtämiselle 
ja temaattisten keskittymien liittämiselle 
pitkäaikaissäilytysjärjestelmään. 
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