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Mikä on Finn-ARMA?

• https://wiki.eduuni.fi/display/csctuha/Finn-ARMA-verkosto

• Edistää tutkimushallinnon asiantuntijoiden yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja ammatillista
kehittymistä.

• Kaikki ovat tervetulleita. Mukana on jo noin 500 asiantuntijaa yliopistoista, 
ammattikorkeakouluista ja tutkimuslaitoksista

• Toiminta tapahtuu itsenäisissä temaattisissa alaryhmissä. 

• Aiheina mm. tutkimusrahoituksen hankkiminen ja hallinnointi; 
avoin tiede; tutkimustietojärjestelmät ja niihin kerättävät tiedot 
https://wiki.eduuni.fi/x/XZ8gC

• Seuraa meitä Twitterissä! @finnarma

https://wiki.eduuni.fi/display/csctuha/Finn-ARMA-verkosto
https://wiki.eduuni.fi/x/XZ8gC
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Finn-ARMA on kätevä tapa tavoittaa 
tutkimushallinnon asiantuntijat!

• Täydentää Unifin, Arenen ja Tulanetin kautta tapahtuvaa johdon 
kontaktointia

• Esimerkki joukkovoimasta: Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen 
vaikutuksia tutkimustoimintaan 
https://wiki.eduuni.fi/display/csctuha/Koronaviruksen+aiheuttaman+poikk
eustilanteen+vaikutuksia+tutkimustoimintaan

• Antaa lausuntoja lakiluonnoksiin tms.

• Nimeää pyynnöstä edustajia asiantuntijaelimiin 

https://wiki.eduuni.fi/display/csctuha/Koronaviruksen+aiheuttaman+poikkeustilanteen+vaikutuksia+tutkimustoimintaan
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”On myös tärkeää, että ulkopuoliset tahot 
ymmärtävät Finn-ARMAn luonteen löysänä 
verkostona, eivätkä oleta, että yhdelle ryhmälle 
esitetty tieto automaattisesti leviää kaikkiin 
korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin tai 
vastaavasti Finn-ARMAn näkemykset edustaisivat 
kaikkien virallista näkemystä.” - Finn-ARMA-
verkoston jäsenkysely 2021 

Huomioitavaa ulkoisessa viestinnässä

Huom: wikissä ei yleensä suljettuja osioita, vaan kaikki materiaali
näkyvissä myös verkoston ulkopuolelle



TRANSFORMATION
Research Service Days 2022

Oulu 15.-17.8.2022



Miten lisätä
viestintää ja 
näkyvyyttä?
We need 
you!

Harkitaan jäsenistön uutiskirjettä:

Onko ryhmillä halua tuottaa 
asiasisältöjä esim blogiin tai Twitteriin? 
Tästä olisi helppo tuottaa uutiskirje

Joka tapauksessa esitellään kukin 
ryhmä kevään aikana Twitterissä
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Webinaareihin aihepiirejä, jotka ovat useammalle ryhmälle
relevantteja tällä hetkellä, esimerkiksi:

• Vastuullinen tutkijan arviointi

• Tutkimustietovaranto

• Tutkimuksen viitearkkitehtuuri (vrt. opetuksen arkkitehtuuri huomion kohteena
yliopistojen Digivisiossa)

• Vientivalvonta ym. compliance; tutkimusetiikka ja muu etiikka (kumppanuudet, hankinnat
jne.)

• Vastuullisuus

• Uusi Horizon Europe -rahoitusohjelma

• Tutkimusinfrastruktuurit

• Monitieteisen tutkimuksen tukeminen

• Tiedepoliittinen vaikuttaminen ja yhteistyö



Vielä mainos tulevasta: 
kansainvälinen RAAAP-kysely



Kansainvälisen INORMS-verkoston tekemä kysely, tulossa keväällä 2022, viimeksi 2019

https://inorms.net/activities/raaap-taskforce/raaap-survey-2019/




