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ELLA	BINGHAM
Olen	käytettävissä	Finn-ARMAn työvaliokunnan	puheenjohtajaksi ja	toissijaisesti	jäseneksi	ja	varajäseneksi.	Työskentelen	
Aalto-yliopiston	tutkimuspalveluiden	johtajana	ja	pidän	kansallista	yhteistyötä	ja	verkottumista	erittäin	tärkeänä.	Olen	viime	
aikoina	ollut	aktiivinen	muun	muassa	seuraavissa	asioissa:

Koronaviruksen	aiheuttaman	poikkeustilanteen	vaikutuksia	
tutkimustoimintaan https://wiki.eduuni.fi/display/csctuha/Koronaviruksen+aiheuttaman+poikkeustilanteen+vaikutuksia+tutk
imustoimintaan:	wikisivuston	perustaminen	ja	yhteydenpito	kansallisiin	rahoittajiin

Valtionavustusten	digitalisaatiohanke https://vm.fi/hankesivu?tunnus=VM212:00/2018:	tutkimusrahoituksen	
taloushallinnollisia	seikkoja	koskevien	toiveiden	kanavointi	yliopistokentältä	Suomen	Akatemian	ja	Business	Finlandin	
suuntaan

Finn-ARMAn ja	TUHA-verkoston https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=49847306 yhdistäminen	syksyllä	2019



MARKKU	IHONEN
Asetun	ehdolle	työvaliokunnan	jäseneksi	voidakseni	palvella	kollegoitani	ja	yliopistoja	tutkimusedellytysten	kehittämisessä.	
Haluan	jakaa	monipuolisesta	työkokemuksestani	yliopistossa	ja	siitä,	mitä	olen	oppinut	tutkimuskirjallisuudesta	ja	vaativassa
vapaaehtoistyössä.	Uskallan	olla	positiivinen	ja	levittää	toivoa	ja	iloa.	Haluan	yhä	myös	itse	oppia	uutta.

Olen	Tampereen	yliopiston	tutkimuksen	kehittämispäällikkö.	Vastaan	tutkimustyön	edellytysten	tukemisesta,	kehittämisestä	
ja	laadunhallinnasta.	Koordinoin	tutkimusstrategian	jalkauttamista	ja	johdan	avoimen	tieteen	koordinaatioryhmää.	Toimin	
tiedeneuvoston	valmistelijana,	minkä	lisäksi	valmistelen	rehtorin	ja	konsistorin	päätöksiä	sekä	yliopiston	lausuntoja.	Johdan
tutkimuksen	strategisen	tuen	tiimiä,	jonka	tehtäviin	kuuluvat	muun	muassa	tutkimusinfrastruktuurit,	tutkimuksen	
vastuullinen	arviointi,	avoin	tiede	ja	tutkimusetiikka.

Seuraan	aktiivisesti	kansallista	ja	kansainvälistä	tiedepolitiikkaa	ja	korkeakoulututkimusta.	Jo	aiemmista	tehtävistäni	
(kirjallisuudentutkijana,	opetuksen	kehittämispäällikkönä	ja	tutkijakoulun	ma.	johtajana)	minulla	on	monipuolista	kansallista
ja	kansainvälistä	kokemusta.

Vuorovaikutus- ja	neuvottelutaitoni	on	toistuvasti	arvioitu	erinomaisiksi.	Mielestäni	kyse	on	yhtä	paljon	asenteesta	kuin	
taidoista.	Arvostan	kaikkien	työtä,	annan	tunnustusta	ja	tahdon	ja	osaan	kuunnella.	Kannan	vastuuni	ja	uskallan	tehdä	
päätöksiä	enkä	väistä	hankalia	tilanteita.	Osaan	viestiä	monimutkaisista	asioista	ymmärrettävällä	tavalla	yliopiston	
ulkopuolisille	tahoille.	Laadin	asiakirjoja	myös	englanniksi.	Puhun	englannin	lisäksi	sujuvasti	ruotsia.

Olen	syntynyt	vuonna	1960,	väitellyt	tohtoriksi	Suomen	kirjallisuudesta	vuonna	1992	ja	tehnyt	monipuolisen	yliopistouran:

• kirjallisuustieteen	opettajana	ja	tutkijana	Joensuun	ja	Tampereen	yliopistoissa	1985-2002

• opetuksen	kehittämispäällikkönä	Tampereen	yliopistossa	2002-2014

• Tampereen	yliopiston	tutkijakoulun	ma.	johtajana	2014-2015

• tutkimuksen	kehittämispäällikkönä	vanhassa	Tampereen	yliopistossa	(TaY)	2015-2019	ja	uudessa	Tampereen	yliopistossa	
(TAU)	2019-



HEIDI	KINNUNEN
Olen	pitkän	linja	yliopistolainen	ja	tunnen	yliopistohallinnon	hyvät	ja	huonot	puolet.	Valmistuin	tohtoriksi	1999	Helsingin	
yliopiston	biologian	koulutusohjelmasta,	toimin	yliopiston	viestinnässä	ja	erillislaitoksen	hallintopäällikkönä,	kunnes	päädyin	
tutkimuspalveluihin	vuonna	2016.	Ihan	kokonaan	en	ole	malttanut	jättää	tutkimusta.	Ohjaan	edelleen	graduja	ja	
perehdyttyäni	yliopistojen	konsultaatiopalveluihin,	päädyin	myös	julkaisemaan	löydökseni	International	Journal	of	Innovation	
Sciencessa.

Minua	kiinnostaa	erityisesti	yritysten	ja	yliopistojen	välisen	yhteistyön	kehittäminen	sekä	tiedolla	johtaminen. Erityisesti	
jälkimmäinen	edellyttää	toimivia	raportointityökaluja	ja	niiden	kehittämisessä	olen	ollut	aktiivinen.

Tiede	kuuluu	minusta	kaikille.	Siksi	olen	innokas	avoimen	julkaisemisen	kannattaja.	Opetuksen	avaaminen	tiedonjanoisille	on	
minusta	myös	tärkeää.	Olen	ollut	mukana	tuottamassa	tutkijoille	suunnattuja	oppisisältöjä	verkkoon	omassa	yliopistossani	ja	
yhteistyössä	Glasgown yliopiston	kanssa.

Haen	ongelmiin	mielelläni	konkreettisia	ratkaisuja.	Pelkkä	strategioiden	ja	visioiden	pyörittely	ei	riitä	minulle.	Toivon,	että	
pääsen	työvaliokunnan	jäseneksi	työskentelemään	yhteistyön	haasteiden	parissa!



JAANA	KOKKONEN
I	work as	a	Liaison Officer /	Ombudsman at	the Hanken School	of	Economics (triple crown accredited with AACSB,	EQUIS	and	
AMBA	as	well as	HRS4R).	My	duties include consulting and	planning the building of	our new joint research project strategies
and	collaborations as	well as	establishing new partnerships for	research projects and	advocacy activities of	all of	our
departments.	Together with our research centers we organize various workshops aiming to	create and	fortify new contacts
and	collaboration between national and	international partners.	

• I	also give lectures,	trainings and	workshops to	our researchers on	how to	build successful and	excellence based research
and	innovation projects with new partners,	and	how to	find great national and	international partners to	work with.	

• I	am	also in	charge Hanken’s EU	&	national advocacy and	advisory matters and	do interact frequently with policymakers,	
public sector entities,	think thanks,	associations,	NGOs,	companies and	other organisations on	national and	EU	level.	

• I	work in	close collaboration with various national and	international networks operating	in	the fields of	impact and	
advocacy of	higher education,	research and	innovation activities and	national and	international policy making,	for	instance
in	Unifi,	Finn-Arma (joint advocacy association	of	all Finnish universities),	Earma (joint advocacy association	of	all
European	universities),	the internationalisation of	higher education and	research activities forum	by the Ministry of	
Education and	Culture	of	Finland,	the national planning group of	Digital	Innovation	Hubs as	well as	with various direct
contacts for	strategic consultancy,	information sharing and	development with the Academy	of	Finland,	Business	Finland,	
the Ministry of	Economic Affairs of	Finland,	Sitra	(/Jyrki	Katainen),	the permanent representation of	Finland	for	the EU	as	
well as	the European	Commission,	Joint Research Center,	Research Executive Agency,	European	Parliament,	Committee of	
Regions,	EIB,	EIT,	many Brussels EU	Offices and	European	Associations (such as	Eurocities,	OASC,	EUREKA	and	Digital	
Europe),	international (insurance)	banks and	finance	sector actors and	SME	to	large size companies.	

With many of	these stakeholders we also organize joint events to	raise awareness on	important matters and	to	disseminate
valuable information.	Previously I	worked in	Brussels with EU	advocacy,	thus I	have good contacts to	various EU	and	
international networks.	I	would very much value and	find extremely important to	join	Finn-Arma työvaliokunta	as	a	member.	
This would enable me	to	cross	share valuable knowledge and	insights with all of	our partners and	networks and	together we
can fortify the impact of	Finnish research to	solving global challenges




