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Tutkittua tietoa luonnonvaroista ja 
ympäristöstä, terveydestä ja 

teknologiasta 



Millaista dataa tutkimuslaitoksissa on ja 
mihin sitä käytetään? 

 
Muutamia esimerkkejä 
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THL: Valtakunnalliset tilastot ja rekisterit 
suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista 
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Mitä paremmin tiedetään 
kansalaisten hyvinvoinnin 

ja terveyden tila, sitä 
täsmällisemmin pystytään 

puuttumaan ongelmiin, 
ehkäisemään niiden 
syntyä ja ryhtymään 

toimiin. 



GTK: Pitkäaikaiset geotietoaineistot 
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Kaikkien toimijoiden 
saatavilla oleva 

geotieto on tuonut 
Suomeen 

miljoonainvestointeja. 



Luke: Pitkäaikaiset seurantatiedot uusiutuvista 
luonnonvaroista 
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Esimerkiksi maatalouden 
aineistot paljastavat 

muutokset kasvilajeissa ja 
kasvintuhoojissa ja 

muutoksen kytkeytymisen 
säähän. Siten aineistot 

tukevat riskien ennakointi- 
ja hallintajärjestelmien 

kehittämistä ja 
ilmastokestävyyden 

parantamista. 



SYKE: Pitkäaikaiset ympäristöseurannat 
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Seurantatiedon avulla 
pyritään erottamaan 

ihmisen toimien 
aiheuttamat 

ympäristömuutokset 
luonnon omista 
mekanismeista. 



Ilmatieteen laitos: Reaaliaikaisia havaintoja, 
aikasarjoja ja ennusteita 
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On melkein helpompi 
sanoa, millä 

elämänaloilla ilmastolla 
ei ole merkitystä 

ihmisen ja yhteiskunnan 
toimintaan kuin millä 

on. 



Millaista osaamista tarvitaan 
tulevaisuudessa? 
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© Luonnonvarakeskus 10 

Esimerkki datan elinkaaresta luonnonvara-alalla 

1) Project planning: 
   - Experiment analysis and preparations 
   - Data collection 
   - Data management operations 
   - Resource planning 

  2) During project:  
   - Data collection 
   - Data input to databases 
   - Data documentation 
   - Data mining for project  
   - Data calculations and pre-analysis 

3) Data supply after project: 
   - Complementing and renewing data documentation and data itself 
   - Data input to data bases in terms of supplementary data 
   - Data mining for data re-users 
   - Data compounding from various databases for data re-users 
   - Data calculations and pre-analysis when e.g. planning new projects 

INFRASTRUCTURE 

• Research co-
operation 

• New business 
opportunities 

• Fair data approaches 

Invented by Anu Kantola / Luke, INFRA unit 



Mikä muuttuu? 

• Ajureita 
• Satelliittidata 
• Mittausteknologian kehitys 
• Robotisaatio 
• Internet of things 
• Tekoäly 
• Big data 
• Pilvilaskenta 
• Digitalisaatio 
• Avoin tiede 
• Lainsäädäntö 
• Raha 
• … 

 
 
 

• Muutoksia 
• Datan hankinnan ja 

tuottamisen menetelmät 
• Datan määrä ja laatu 
• Eri lähteistä peräisin olevan 

datan yhdistely 
• Datan elinkaari huomioitava 

jo suunnittelussa 
• Datan käsittely, hallinta ja 

säilyttäminen 
• Uudet käyttökohteet 
• Tieteen tekemisen tavat 
• …. 
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Pitääkö tutkijan osata kaikki tämä? 

• Datan hankinta 
• Isojen tietomassojen käsittely 
• Tekoälyn hyödyntäminen 
• Tietojen yhdistely 
• Sensitiivisten aineistojen käsittely eettisesti, tietoturvallisesti 

(henkilötieto, terveystieto, yritystiedot, paikkatieto…) 
• Toisiokäyttö, tulevien tarpeiden ennakointi 
• Rajapintojen ja standardien valinta 
• Lainsäädännön vaatimukset 
• Lisenssi- ja sopimushallinto 
• ... 
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… vai voisiko tutkijoiden roolit eriytyä ja 
tukipalvelujen rooli vahvistua? 

13 23.11.2018 

    

Tutkija 1 käsittelee 
raakadataa 

IT palvelut 

Infrapalvelut 

Datan 
hankintapalvelut 

Tutkija 2 
analysoi datan 

Modified from Anu Kantola, Luonnonvarakeskus 



Olisivatko nämä hyödyllisiä taitoja 
tulevaisuudessa? 
• Kokonaisuuksien hallinta vs. erikoistuminen ja mahdollisuuksien 

ymmärtäminen 
• Oman toiminnan hahmottaminen osana isompaa kokonaisuutta, mutta kaikkea ei 

tarvitse osata itse 
 

• Valmius oppia uutta ja mukautua uusiin toimintatapoihin 
• Tutkijankoulutuksesta perustaitoja, mutta elinikäinen oppiminen välttämätöntä 

 
• Vuorovaikutustaidot, avoimuus, etiikka kaikessa toiminnassa 

 
• Ymmärrys datan elinkaaresta ja datanhallinnan perusasioista ja tiedon 

yhdistämisen mahdollisuuksista 
 

• Modernien ja mahdollisimman yhdenmukaisten menetelmien käyttö data-
analytiikassa 
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Mitä muuta tarvitaan kuin osaamista? 

• Toimivat, ajanmukaiset ja yhteensopivat välineet ja 
järjestelmät 

• Datan saatavuuden ja löydettävyyden edistäminen 
• Laadukasta metadataa 
• Avointa dataa 
• Tukipalveluita ja resursseja, yhteiset/erikoisosaamista 

vaativat 
• … 
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Mitä osaaminen mahdollistaa? 

• Pystytäään jatkossakin toteuttamaan 
tutkimuslaitoksille annetut tehtävät 

• Uusilla menetelmillä ja datoja yhdistelemällä voidaan 
löytää ratkaisuja monimutkaisiinkin ongelmiin 

• Datoja yhdistelemällä voidaan tuottaa uudenlaisia 
palveluita 
 

• Jotta mahdollisuudet realisoituvat, tarvitaan 
resursseja, yhteistyötä ja yhteentoimivat järjestelmät 
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Kiitos! 

22.11.2018 Sanna Marttinen 17 


	Dataintensiivinen tutkimus ja osaamistarpeet tutkimuslaitoksissa
	Slide Number 2
	Millaista dataa tutkimuslaitoksissa on ja mihin sitä käytetään?��Muutamia esimerkkejä
	THL: Valtakunnalliset tilastot ja rekisterit suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista
	GTK: Pitkäaikaiset geotietoaineistot
	Luke: Pitkäaikaiset seurantatiedot uusiutuvista luonnonvaroista
	SYKE: Pitkäaikaiset ympäristöseurannat
	Ilmatieteen laitos: Reaaliaikaisia havaintoja, aikasarjoja ja ennusteita
	Millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa?
	Esimerkki datan elinkaaresta luonnonvara-alalla
	Mikä muuttuu?
	Pitääkö tutkijan osata kaikki tämä?
	… vai voisiko tutkijoiden roolit eriytyä ja tukipalvelujen rooli vahvistua?
	Olisivatko nämä hyödyllisiä taitoja tulevaisuudessa?
	Mitä muuta tarvitaan kuin osaamista?
	Mitä osaaminen mahdollistaa?
	Kiitos!

