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Aalto-yl iopiston asiantu ntijalausu nto hal I itu ksen es ityksestd lai ks i
tutki m ustietova ran nosta
Aalto-yliopisto kiittdd mahdollisuudesta lausua tutkimustietovarantoa koskevasta laista. Kansalliset digitaaliset jdrjestelmdt palvelevat monia tahoja ja niiden kehittdminen yhdessi tutkimuskentdn kanssa on tdrkedd.

Pddviestimme on, ettd tutkimusaktiviteettitietojen eli esimerkiksijdsenyyksien, palkintojen, matkojen tms. data on puutteellista ja Iaadultaan vaihtelevaa, joten dataa ei pitdisi
kiiyttdd ldhteend, kun OKM tekee analyysejd suomalaisen tutkimuksen tilanteesta. Tutkimusaktiviteetteja koskevat tiedot ovat datan laadun osalta hyvin eri luonteisia kuin tutkimustuotokset eli julkaisut ja tutkimusprojektit, jotka on helppo todentaa ulkoisista ldhteistd.
Tutkijolta rohkaistaan merkitsemddn aktiviteettinsa oma-aloitteisesti yliopiston tutkimustietojdrjestelmddn, mutta merkitseminen on vapaaehtoista, eikd yliopisto validoitietojen paikkansapitdvyyttd. Tietojen kerdaminen vie resursseja sekd tutkijoilta ettd palveluorganisaatiolta.
ja kerddmisen hyddyt eivdt ole ilmeiset. Aktiviteettitietojen iulkaiseminen kansallisessa
portaalissa on ongelmallista samoista syistd.
Muut huomiot
Ehdotus jatti lukijalleen epdselvdksi, mahdollistaako uusi lainsddddntd tutkijan henklldtietojen (tutkijan tunnisteet, affiliaatiot, suoritetut tutkinnot, nimikkeet, tutkimusala 1a
tutkimuksen kuvaus sekd muut tutkimusaktiviteetit, ts. jdsenyydet, palkinnot. puheel
ym.) siirron tutkimusorganisaatioiden tutkimustietojdrjestelmistd tutkimustietovarar^toon ilman tutkijan lupaa.
Yliopistot eivdt ole halukkaita rakentamaan luvitusjdrjestelmdd tietojen siirrolle S <s
on hyvd, ettd luvitusjdrjestelmd rakennetaan tutkimustietovarannon pddhdn. Taa'a
sopii yhteen tutkimustietovarantoprojektin alussa tutkimusorganisaatioille annei.^ -pauksen kanssa siitd, ettei tutkimustietovarannosta tule lisdtyotd tutkimusorganrsaa: oille.
Suosittelemme tarkennettavaksi, mikiili on olemassa jokin minimitaso tiedoisia .o:<a
vaaditaan organisaation tutkijoilta (esim. affiliaatiotietojen tarkkuus), jotta he vc ,.,a:
perustaa profiilin tutkimustietojdrjestelmd6n. Suosittelemme, ettd organisaatic^ s sdistd hierarkiaa ei tuoda jdrjestelmddn, eli esimerkiksi tiedekunta- tai laitostasca
koska organisaatiorakenteet muuttuvat usein.
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Kdytdnnossa ORCID on talla hetkelld pakollinen, jotta tutkija voi ottaa profiilin kdytt66nsd. Tdmd vaatimus on ongelmallinen, koska tunnisteen luominen on vapaaehtoista eivdtkd kaikki tutkijat halua luoda ja ylleipitdEi tunnusta. ORCID toki mahdollistaa ulkomailta Suomeen siirtyvdn tutkijan tietojen helpon siirron, ja ORCID-tunnuksen
kalytdlki on monia muitakin etuja.

On hyvdi ratkaisu, ettii OKM toimii rekisterinpitdjdnd tutkijoille, joiden ty6suhde on
p€iiittynyt. Tutkijoita palvelee ratkaisu, jossa hdn voi ylltipitaial omia tietojaan, vaikka
siirtyykin Suomen sisdlld organisaatioista toiseen.
Virheestd ilmoittamisen prosessi kannattaa tarkentaa. Kaikki virheet kannattaa ilmoittaa tutkimustietovarantoon, jossa virheen korjaus siirretddn tarvittaessa tutkimusorganisaatioille.
Hyvdn tietojdrjestelmdsuunnittelun mukaisesti varsinaiset korjaukset pitdisi tehdii liihdejdrjestelmdssd eli tutkijan kotiorganisaation tutkimustietojdrjestelmdssd. Tutkimustietovarannossa voidaan yhdistdd ja tdiydentiid tietoja. Tdydennetyn tiedon syottdminen takaisin lrihdejalqestelmddn voi olla ongelmallista, mikdli tutkimustietojdrjestelmd
on valmisjdrjestelmS, kuten monissa suomalaisissa yliopistoissa on (Pure, Converis
tms.), koska jdrjestelmd ei teknisesti ota vastaan tietoa automaattisesti.
Yksittdinen tutkija ei voi siirtdd tietojaan kansallisesta tutkimusvarannosta yliopiston
tutkimustietojdrjestelmddn. Jdrjestelmdn yllapitajat tekevdt sen palveluna. Sivun 20
maininta, ettd tutkija voisi siirtdd omat tietonsa vanhasta organisaatiosta tutkimustietovarannon vdlitykselldt uuden organisaation tietojdrjestelmiin, ei siis tarkalleen ottaen
ole mahdollinen.

o

Mikdili tutkija peruu lupansa aktiviteettitietojensa siirtoon tai tallentamiseen, tdmd pe-

ruutus ei koske yliopiston tutkimustietojdrjestelmdd, jossa tiedot sdilyvdit. Yliopistossa
tietojen poistossa noudatetaan tietosuojasta annettua lainsddddnt6d.

Aalto-yliopiston osalta lisdtietoihin vastaavat palvelupddllikkd Anne Sunikka anne.suluiden johtaja Ella Bingham ella.binqham@aalto.fi
nikka@aalto.fi ja tutkimu
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Tutkim uksesta vastaava vararehtori

2 (2)

