Lag
om datalagret för forskningsinformation

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs
1§
Lagens syfte
I denna lag föreskrivs om undervisnings- och kulturministeriets uppgift att förvalta det
riksomfattande datalagret för forskningsinformation, syftet med datalagret för
forskningsinformation, utlämnande av uppgifter till datalagret, behandling och
tillgängliggörande av uppgifter via en öppen informationstjänst samt om
personuppgiftsansvarig för forskningsdatalagret.
2§
Definitioner
I denna lag avses med
forskningsaktörer undervisnings- och kulturministeriet, organisationer som bedriver
forskning samt organisationer som finansierar och stöder forskning,
2) profiltjänst för forskare en tjänst i anslutning till forskningsdatalagret där forskaren genom
att logga in sig kan skapa sig en profil, välja vilka uppgifter som ska ingå i den samt administrera
synligheten för och utlämnande av dessa till en tredje part.
3) öppen informationstjänst en sådan digital tjänst som avses i lagen om tillhandahållande av
digitala tjänster (306/2019).
3§
Datalagret för forskningsinformation
Undervisnings- och kulturministeriet administrerar datalagret för forskningsinformation.
Datalagret för forskningsinformation innehåller uppgifter om forskning som bedrivs av
finländska forskningsaktörer och om forskning som bedrivs av andra organisationer som
bedriver forskning samt om forskning som bedrivs av forskare som är affilierade med dessa.
I datalagret för forskningsinformation kan förvaras
1) metadata om och sammanfattningar av publikationer och andra forskningsresultat,
2) metadata om och sammanfattningar av forskningsmaterial
3) metadata om forskningsinfrastruktur

4)
5)
6)
7)

uppgifter om forskningsaktörer
metadata och sammanfattningar om forskningsprojekt och forskningsfinansiering
forskarnas uppgifter om sig själva, sina aktiviteter och sina meriter,
forskningsplaner.
4§
Syftet med datalagret för forskningsinformation

Datalagret för forskningsinformation används för förmedling av uppgifter mellan
forskningsaktörer samt för statistikföring gällande och styrning av det nationella
forskningssystemet. Dessutom ger datalagret en översikt över den forskning som bedrivs i
Finland.

5§
Utlämnande av uppgifter till datalagret för forskningsinformation
Forskningsaktörerna får lämna sådana uppgifter som avses i 3 § 3 mom. till datalagret för
forskningsinformation.
Forskningsaktörerna ska se till att de uppgifter som de lämnar till datalagret är exakta innan de
registreras där.

6§
Behandling av uppgifter i datalagret för forskningsinformation
Undervisnings- och kulturministeriet kan bearbeta och samköra uppgifter som lagrats i
forskningsdatalagret i syfte att förbättra uppgifternas kvalitet och användbarhet.
Forskningsaktörerna har rätt att med hjälp av ett tekniskt gränssnitt få uppgifter enligt 3 § 3
mom. 1 –5 punkten ur datalagret för utförande av sina lagstadgade eller i stiftelsens stadgar
fastslagna grundläggande forskningsrelaterade uppgifter.
Forskaren kan i profiltjänsten ge sitt samtycke till att uppgifter enligt 3 § 3 mom. 6 punkten
lämnas ut till tredje part med hjälp av ett tekniskt gränssnitt.

7§
Öppen informationstjänst
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I datalagret för forskningsinformation finns en öppen informationstjänst. I den öppna
informationstjänsten visas uppgifter enligt 3 § 3 mom. 1 –5 punkten. Uppgifterna i 3 § 3 mom.
6 punkten visas, om forskaren har gett sitt samtycke till att de publiceras i forskarens profiltjänst.
Undervisnings- och kulturministeriet behandlar forskningsplaner enligt 3 § 3 mom. 7 punkten i
enlighet med 24 § 21 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1999/621)
vid statistikföring som gäller det nationella forskningssystemet och vid genomförande av
semantisk sökning genom att utvinna och förbättra information och dess användbarhet . Den
statistik som tillhandahålls ska publiceras i den öppna informationstjänsten så att den inte
medför någon olägenhet för forskaren eller uppdragsgivaren.
Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) får personuppgifter lämnas ut till allmänheten via den öppna informationstjänsten.
Personuppgifter ska i ett elektroniskt datanät endast kunna sökas som enskild sökning.
8§
Personuppgiftsansvarig för forskningsdatalagret
Undervisnings- och kulturministeriet är personuppgiftsansvarig för datalagret.

9§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 2022.

—————

Helsingfors den xx xxxx 2022
Statsminister

Sanna Marin
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