
Finn-ARMA: Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto 

YLIOPISTOJEN TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄLLIKÖT –työryhmä 

10.2.2023, klo 12:00-14:00 

Paikka: Tampereen yliopiston Päärakennus, kokoushuone 1 

 

(etäyhteyslinkki: TEAMS pass code: wxmeWR) 

Asialista: 

1) Kokouksen avaus / Jukka Reivinen 

• Kokous avattiin by Jukka 

• Tuukka kirjaa muistiota 

 

2) Tour de table / kaikki  

• Jukka (HY): Tutkimuseettisten etc. kysymysten hyvien käytänteiden puskemista; 

jenkkirahoituksen käytänteitä ja prosesseja; haut tulee – haut menee 

• Claudia (Aalto): compliance check -> lakitiimi katsonut detailit; prosessien 

rakennusta (pakotteet, dual use, etc.), mikä rooli näissä Preawardilla 

pohdinnassa; check your partner -prosessi, Vaikuttavuussäätiön case, jossa 

suomalainen firma olikin Kiinalaisomistuksessa + dual use; allekirjoitusmatriisin 

viilausta; Flagship-jumppaa 

• Soile (HY): Muutosneuvottelut polttopisteessä -> päätökset pian   

• Sirpa (Hanken): Uusi rehtori aloittanut ja muutoksia muutoksia; 

hyväksymisprosessin jumppaa; Tutkimuksen arviointi; hankkeiden 

palkkiomekanismiin muutosta; rekrytointi tiimiin tulossa   

• Tuukka (TAU): Rehtorihaku; Flagship-jumppaa; MSCA PF -aktivointia,  

• Merja (Taide): Kansainvälinen research advisor board, uusi tutkimusinstituutti 

käynnistyy; TKI-profiilin määrittelytyötä tiekartan muodossa; 

yleiskustannusprosentin suuruus ja määrittelyperiaatteet 

• Emma (Oulu): JTF työllistää; Lippulaivaa; perusarkea 

• Pasi (JY): Tutkimuksen ulkoinen arviointi huipentuu toukokuun alussa, strategian 

virkistys -> TKI; Eurooppalainen yliopisto -hässäkän toinen kierros -> kokouksia 

riittää mm. EU-hakuprosesseista; JTF näkyy arjessa -> rahaa on tarjolla, niin että 

ranteet paukkuu     

• Anu (UEF): Tutkimuksen arvioinnin käynnistämistä; strategian päivitystä tulossa; 

yliopistoallianssi pyörii ja COFUND-rahoitteinen hanke jota Tutkimuspalvelut 

pyörittää; GW-asiat puhututtaa; järkyttävä kasa töitä ja osaajia lähtee, voipi olla 

jopa haastetta saada tekijöitä töihin; aluerahahakemuksia tulee ovista ja 

ikkunoista,    

• Tanja (LUT): Paikkoja auki ollut tiimiin ja hakemuksia tuli melko vähän paitsi 

yhteiskuntatiedepainotteiseen positioon, johon todella paljon; yhteiskuntatieteet 

mietityttävät mm. tuen suhteen; tutkimuseettisen neuvottelukunnan haasteet 

myös pöydällä; KYC (know your customer) -prosessin pohdintaa ja kehittämistä; 

iso intrauudistus tehty        

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRjOGYyMjctZWQ0NS00MjFmLWEzMzgtMzVkMjU1MjRiZmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2298ae7559-10dc-4288-8e2e-4593e62fe3ee%22%2c%22Oid%22%3a%225d6bc151-14ab-4946-a3b0-8188c489bde7%22%7d


3) Työryhmän toimintasuunnitelma 2023 (liitteenä luonnos) / kaikki 

• Käytiin läpi → Jukka täydenteli toiseen dokuun 

• Esiin nostettiin huhut Akatemian PoC-rahoituksesta (yhteistyössä BF:n kanssa). 

Pilotoidaan 2023, avataan toukokuussa 2023 

 

4) FinnARMAn ja Akatemian yhteinen Teams-tila: suunnitelmat / Sirpa, kaikki 

• Jukka tekee tutkimusrahoituspäällikköporukalle oman Teams-ryhmän, jossa 

voidaan käydä matalan kynnyksen keskustelua. Sähköpostilistakysymykset 

hukkuvat helposti muiden sähköpostien sekaan. 

 

5) Tutkimusrahoituksen tuen toiminnan onnistumisen mittarit: tehdäänkö tätä ja jos, 

niin millä mittareilla / Tuukka, kaikki 

• Oulu: Paljon määrällisesti annetaan tukea  

• Aalto: Asiakastyytyväisyyskysely kerran vuodessa 

• HY: Myös asiakastyytyväisyyteen liittyviä kyselyjä, vastausprosentit kohtalaisen 

pieniä 

• Henkilöstön hyvinvoinnin mittaaminen nostettiin myös hyväksi kulmaksi 

 

6) Yliopistojen vastaukset Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä 

koskevan monivuotisen suunnitelman luonnokseen / Sirpa, kaikki 

• Jätettiin hautumaan 

 

7) Yliopistojen Grant Writer -toiminta: nykytila ja suunnitelmat / Anu, kaikki 

• Aallossa ~8xGW, yliopistotason resurssi ja allokaatio per koulu, tekee vain sille 

koululle hommia, jolle allokoitu 

• Turku: 2xGW (lääkis ja tietotekn.) ja palvelevat vain näitä. 1 yleinen GW, joka 

hyppii enemmän, konsortiohankkeet valikoiden  

• Hanken: Ei 

• Taide: Ei 

• HY: 6xGrant Coach 100% yliopistopalveluissa, myös yhdessä ”rikkaassa” 

tiedekunnassa oma 

• OY: Ei yhtään, mutta pohdinnassa 

• JYU: Ei varsinaisesti yhtään, mutta tarjotaan 30h GW-pakettia hakukohtaisesti 

• LUT: Kaksi täysipäiväistä, kaksi osa = n. 3htv 

• TAU: 4xGW 

 

8) Yliopistojen tarjoama koulutus Horizon Europe hakuihin: mitä rahoitusmuotoja 

koskee, mitä ulkopuolisia konsultteja käytetään / Anu, kaikki 

• HY: mm. Yellow Research  

• Hanken: Euronovia HE&ERC (tämä uusi kokeilu) 

• Aalto: EUTI:n kanssa järjestetty koulutus, tallenteet tulossa, paljon myös omin 

voimin 

• TAU: Yellow Research ERC, muuten melko lailla omin voimin 

 

9) Muut asiat 

• N/A 

 

10) Seuraava kokous 



• Helsingin yliopistolla toukokuun puolen välin jälkeen (lähi/etä). Pyritään 

järjestämään samalle päivälle keskustelutilaisuus Suomen Akatemian kanssa 

(mm. syyshakuun liittyvät ajankohtaiset asiat, yliopistojen 

toiveet/palautteet/tietotarpeet). Doodle-kysely päälliköille, kun saadaan 

Akatemialta muutama ajankohtaehdotus. 

 

 

Työryhmän jäsenet: 

Jäsenet: 
 

Claudia Dell’Era Aalto-yliopisto 

Sirpa Aalto Hanken Svenska handelshögskolan 

Jukka Reivinen  Helsingin yliopisto 

Anu Liikanen Itä-Suomen yliopisto 

Jaana Backman Itä-Suomen yliopisto  

Pasi Raiskinmäki Jyväskylän yliopisto 

Satu Pesola Lapin yliopisto 

Tanja Grönlund LUT-yliopisto 

Emma Pirilä Oulun yliopisto 

Merja Sagulin Taideyliopisto 

Tuukka Pöyry Tampereen yliopisto 

Soile Haverinen Turun yliopisto 

Virpi Juppo Vaasan yliopisto 

Mats Lindfelt Åbo Akademi 

 

Työryhmän wiki-alue: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=136355705 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=136355705

