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OKM Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin 2019-2021
asettaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on tänään asettanut tieteellisen laskennan
yhteistyöfoorumin 2019-2021 edistämään oman toimialansa palvelujen kehitystä sekä
ehdottamaan linjauksia ja toimenpiteitä, jotka parantavat tietoteknistä yhteentoimivuutta
ja kokonaisarkkitehtuurityötä.
Tausta
Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi (Yhteistyöfoorumi) on jo vuodesta 2013 lähtien
vastannut opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) oman toimialansa palvelujen
arvioinnista sekä ehdottanut linjauksia ja toimenpiteitä, jotka edistävät tietoteknistä
yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurityötä.
Tehtävä
Yhteistyöfoorumin kokoonpanoon nimetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten
datanhallinnan ja tutkimuksen ICT-palveluiden asiantuntijoita, jotka erikoisosaamisensa
ansiosta pystyvät identifioimaan tutkimuksen tarpeita ja muuttumista muun muassa
tekoälyn johdosta. Yhteistyöfoorumin yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on ohjata
ulkopuolisen kokonaisarkkitehtuuriselvityksen toteutumista. Yhteistyöfoorumi tarjoaa
sekä jäsenille että heidän taustaorganisaatioilleen puitteet jakaa tietoa, syventää
osaamista ja kehittää yhteisiä kansallisia palveluita.
Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin tehtävänä on:
1. kartoittaa ja identifioida tieteellisten laskentaresurssien, datanhallinnan ja niiden
oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri seuraavalle viidelle vuodelle,
2. toimia OKM:lle neuvoa-antavassa roolissa tieteellisen laskennan,
datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen kehittämistarpeiden kokoamisessa,
analysoinnissa ja priorisoinnissa,
3. tuottaa OKM:lle tietoa tiede- ja innovaatiopoliittiseen suunnitteluun ja linjauksiin
sekä CSC:n asiakasohjausta varten,
4. sekä hoitaa muut OKM:n Yhteistyöfoorumille erikseen antamat tehtävät.
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Yhteistyöfoorumin jäseniksi kutsutaan seuraavat henkilöt:
professori Keijo Heljanko, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT ja Helsingin yliopisto,
puheenjohtaja
tietokeskuksen kehittämispäällikkö, Riitta Teiniranta, SYKE, varapuheenjohtaja
järjestelmäasiantuntija, Mikko Hakala, Aalto-yliopisto
tutkimuksen vararehtori, Cimmo Nurmi, Satakunnan ammattikorkeakoulu
tutkimusprofessori, Vesa Nykänen, Geologian tutkimuskeskus
projektipäällikkö, Jonna Kalermo-Poranen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
johtaja, Anu Juslin, Tampereen yliopisto
Asiantuntijajäsenet:
opetusneuvos Juha Haataja, opetus-ja kulttuuriministeriö
ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus-ja kulttuuriministeriö
Yhteistyöfoorumin asiantuntijana toimii CSC:n nimeämä edustaja. Yhteistyöfoorumi voi
tarvittaessa kutsua muitakin asiantuntijoita. Yhteistyöfoorumi voi tarvittaessa perustaa
jaostoja. Yhteistyöfoorumin sihteerin tehtävistä ja tarvittavista selvityksistä huolehtii
CSC osana opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC:n vuosisopimusta.
Toimikausi
Yhteistyöfoorumin toimikausi loppuu 31.12.2021.
Yhteistyöfoorumin kulut
Yhteistyöfoorumin kuluista vastaa KTLO-CSC vuosisopimuksen puitteissa CSC. Työ
tehdään virkatyönä ja matkakustannukset korvataan valtion matkustussääntöjen
mukaisesti.
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Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto
Suomen Akatemia
Business Finland Oy
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry
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