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Jakelussa mainituille  
 
 
 
 

 

 

OKM LAUSUNTOPYYNTÖ / UKM BEGÄRAN OM UTLÅTANDE 

 

Hallituksen esitys laiksi tutkimustietovarannosta  

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa otsikossa mainitusta luonnoksesta. Myös muut 

kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa. Lausunnot ovat julkisia. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi valtakunnallisesta tutkimustietovarannosta, johon tallennettaisiin 

Suomessa tehtävään tutkimukseen liittyviä tietoja. Tutkimustietovaranto välittäisi tutkimustietoa kattavasti kaikkien 

tutkimuskentän toimijoiden välillä helposti hyödynnettävien tietovirtojen avulla. Laissa säädettäisiin myös 

yhteisrekisterinpitäjyyden edellytyksistä tutkimustietovarannossa. Tutkimustietovarannon vastuullisena ylläpitäjänä 

ja yhteyspisteenä toimisi opetus- ja kulttuuriministeriö.   

 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 16. marraskuuta mennessä.  

 

Lausunnot pyydetään ensisijaisesti VAHVA -palvelussa 

Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti VAHVA- palvelun kautta. Lausunnot voi myös toimittaa OKM:n 

kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitettä VN/20733/2020. 

 

Lisätietoja antavat: 

opetusneuvos Jukka Haapamäki, p. +358 295 330 088, jukka.haapamaki@minedu.fi 

hallitusneuvos Katariina Simonen, p. +358 295 330 273, katariina.simonen@minedu.fi  
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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett datalager för forskningsinformation 

Undervisnings- och kulturministeriet begär ert utlåtande om bifogade utkast till lagförslag. Även andra än 

ovannämnda instanser kan lämna ett remissvar. Utlåtandena är offentliga. 

I regeringspropositionen föreslås bestämmelser om ett riksomfattande datalager för forskningsinformation där 

uppgifter om forskning som bedrivs i Finland lagras. Datalagret ska förmedla information om forskning på ett 

heltäckande sätt med hjälp av lättillgängliga informationsflöden mellan aktörerna inom ett forskningsfält. I lagen 

föreskrivs också om förutsättningarna för gemensamt personuppgiftsansvar för datalagret. Undervisnings- och 

kulturministeriet ska enligt förslaget vara ansvarig administratör och kontaktpunkt för datalagret.   

 

Vi ber er lämna in ert remissyttrande senast den 16  november 2020.  

 

Svara i första hand via tjänsten VAHVA . 

Vi ber er lämna i första hand lämna in ert remissyttrande via tjänsten VAHVA. Yttrandena kan också sändas till 

UKM: s registratorskontor på adressen kirjaamo@minedu.fi. Vi ber er använda referensen VN/ 20 733/2 020 i 

remissvaret. 

 

Mer information ger: 

undervisningsrådet Jukka Haapamäki, tfn +358 295 330 088, jukka.haapamaki@minedu.fi 

regeringsrådet Katariina Simonen, tfn +358 295 330 273, katariina.simonen@minedu.fi 

 

Kansliapäällikkö   Anita Lehikoinen 

 

Hallitusneuvos   Katariina Simonen 

 

LIITTEET:   hallituksen esitysluonnos, pykäläluonnokset 

BILAGOR: UTKAST till regeringspropositionen (på finska), utkast till paragraferna (på finska och svenska)  

 

JAKELU  SÄNDLISTA 

Ministeriöt, ministerierna 

Korkeakoulut,  högskolorna 

Suomen Akatemia, Finlands Akademi 

Business Finland  

Professoriliitto, Professorförbundet  

Tieteentekijöiden liitto, Forskarförbundet 

Säätiöt ja Rahastot ry, Stiftelser och fonder rf  

Kansalliskirjasto, Nationalbiblioteket  

Tieteellisten seurain valtuuskunta, Vetenskapliga samfundens delegation 
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Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf 

 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf 

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet  

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto, De finländska universitetsbibliotekens nätverk  

Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio, AMKIT-konsortiet  

Finn-ARMA-verkosto, Finn-ARMA nätverket 

 

 

  
 Vastaanottajat 

 
  

         

 

    


