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Yliopistojen tutkimusrahoituspäälliköt 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

Yliopistojen tutkimusrahoituspäälliköt muodostavat kansallisen tutkimuksen tuen ja hallinnon –

verkoston (= Finn-ARMA) alaisen työryhmän.  

Työryhmän tarkoituksena on kehittää suomalaisten yliopistojen tutkimusrahoituksen tukeen liittyvää 

yhteistyötä, palveluita ja alan ammatillista osaamista sekä koordinoida em. toimia kansallisella tasolla.  

Koulutukset ja vierailut 

Suomen Akatemia: info- ja keskustelutilaisuus, 5/2022 (Helsingissä ja etänä) 

- syyshakuun liittyvät ajankohtaiset asiat, yliopistojen toiveet/palautteet/tietotarpeet 

- kohderyhmä: yliopistojen tutkimuspalveluhenkilöstö 

- vastuutaho: Malin Wikstedt 

 

Tutkimuspalvelupäivät, 8/2022 (Oulu)  

- teema: Transformations 

- 15.-17.8.2022 

- vastuutaho: Kirsi Ojutkangas/Emma Pirilä 

 

(Vierailu Brysseliin: ERC, 2022 (?) 

- siirtynee vuoteen 2023 

- vastuutaho: Jaana Backman 

 

Open Talk -tilaisuudet 

- kutsutaan kokouksiin vierailijoita pitämään puheenvuoroja ajankohtaisista asioista, esim. BF:n 

tai Suomen Akatemian edustajia  

- potentiaalinen vastuutaho työryhmästä esittää ehdotukset puheenjohtajalle ja myös 

työryhmälle s-postitse hyvissä ajoin ennen aiottua tilaisuutta tai pyytää käsiteltäväksi 

seuraavaan kokoukseen 

 

- Ehdotuksena sidosryhmäyhteistyö Unifin kanssa, kesän tai syksyn alussa 

- vastuutaho: Jaana Backman 

   

Tutustuminen jonkun yliopiston toimintaan/palveluihin 

- potentiaalinen vastuutaho työryhmästä esittää vierailuehdotukset puheenjohtajalle ja myös 

työryhmälle s-postitse hyvissä ajoin ennen aiottua tilaisuutta tai pyytää käsiteltäväksi 

seuraavaan kokoukseen.  

 

- Tutustuminen Oulun yliopiston toimintaan ja palveluihin osana Tutkimuspalvelupäiviä 8/2022 

ja siten elokuun tapaamisen yhteydessä. Vastuutaho: Emma Pirilä 

 

- Tutustuminen joko Turun tai Tampereen yliopiston toimintaan ja palveluihin joulukuun 

tapaamisen yhteydessä 12/2022. Vastuutaho: Soile Haverinen ja/tai Tuukka Pöyry 
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Uuden tapahtuman ehdottaminen:  

- potentiaalinen vastuutaho työryhmästä voi esittää ehdotuksen puheenjohtajalle ja myös koko 

työryhmälle s-postitse hyvissä ajoin ennen aiottua tilaisuutta tai pyytää käsiteltäväksi 

seuraavaan kokoukseen 

 

Sidosryhmäyhteistyö  

Teemme yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa. Järjestämme mm. tapaamisia ja 

keskustelutilaisuuksia. 

- Suomen Akatemia 

- Business Finland 

- EUTI/NCP:t 

- Unifi 

- OKM, TEM, MMM, Valtioneuvosto (VN Teas)… 

Edustus/jäsenyydet, kansainväliset verkostot 

Teemme yhteistyötä ja ylläpidämme hyviä yhteyksiä keskeisten verkostojen kanssa. Vierailemme 

konferensseissa, osallistumme kursseihin jne. 

- EARMA 

- NUAS 

- INORMS 

- SRAI 

- BESTPRAC (EARMAn alaryhmä) 

- V4+WB Network of Research Managers and Administrators (RMAs) 

- Leiden Group (EARMAn alaryhmä) 

Viestintä 

Asiakirjat: Finn-ARMAn eduuni-alusta, jossa ryhmällä oma alue: 

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

- esityslistat, kokousmuistiot, toimintasuunnitelmat ja muu materiaali 

Muu viestintä 

- ryhmän oma sähköpostilista (finnarma-tutkimusrahoitus@postit.csc.fi ) 

- päälliköiden vastuulla yliopistojen sisäinen viestintä: tiedottaminen toiminnasta, toiveet, 

palautteet 

- puheenjohtaja tai muu yhteyshenkilö välittää sidosryhmiltä tulleet viestit ryhmän omalle 

sähköpostilistalle 

Organisoituminen 

- yksi jäsen/yliopisto (+ varajäsen), ao. yliopiston nimeämä (tutkimusrahoituspäällikkö tms.) 

- puheenjohtajuus kiertää vuosittain aakkosjärjestyksessä yliopiston mukaan  

o 2022: pj. Malin Wikstedt/Hanken 

o 2023: pj. Jukka Reivinen/Helsingin Yliopisto 

- työryhmä laatii toimintasuunnitelman kalenterivuodeksi 

- työryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Vuonna 2022 alustavasti:  

o helmikuu (etänä) 

o toukokuu (Helsingissä ja etänä) 

o elokuu (tutkimuspalvelupäivien yhteydessä Oulussa ja etänä) 

o marras-/joulukuu (Turku/Tampere ja etänä)  
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