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Toimintasuunnitelma 2014–2015

Verkoston tehtävät
TUHA on laaja-alainen yhteistyöverkosto, jonka toimintaan voivat osallistua kaikki tutkimuksen tuen ja 
hallinnon alueella yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa sidosryhmissä 
toimivat. Verkoston tehtävänä on edistää organisaatioiden sekä eri toimialueiden välistä yhteistyötä 
tutkimuksen tuen ja hallinnon piirissä. Se tukee toiminnallaan tutkimustoiminnan kokonais- ja viitearkki-
tehtuurityötä korkeakouluissa.  

Toiminta vuonna 2014
Yhteistyön käynnistämiseksi RAKETTI-TUTKI-osahanke järjesti 14.1.2014 kick off -tilaisuuden, johon osal-
listui yhteensä noin 100 henkilöä yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Tilaisuudessa esiteltyjen ver-
kostojen puheenjohtajista sekä muista vapaaehtoisista koottiin laajemman verkoston käynnistämistä 
varten koordinaatioryhmä, joka laati muistion verkoston perustamisesta. Verkostolle perustettiin con-
fluence-sivusto: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=39061987 

Koordinaatioryhmä lähetti kick off -tilaisuuden osallistujille, korkeakoulujen nimeämille yhteyshenkilöille 
sekä tutkimuslaitoksille ilmoittautumiskyselyn. Kyselyllä kartoitettiin ilmoittautumisten lisäksi kiinnos-
tusta osallistua verkoston alle perustettaviin työryhmiin. Koordinaatioryhmä organisoi kyselyn pohjalta 
seitsemän uutta työryhmää ja nimesi niille puheenjohtajat, joiden toimikausi jatkuu vuoden 2015 lop-
puun asti. Työryhmien puheenjohtajat kutsuvat työryhmät koolle. Työryhmät sopivat itse toimintata-
voistaan ja organisoitumisestaan sekä laativat vuoden 2014 loppuun mennessä toimintasuunnitelman 
seuraavalle vuodelle. Ryhmät ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille kiinnostuneille. 

TUHA-verkoston toiminta vuonna 2014: 

Tammikuu  TUTKIn järjestämä kick off -tilaisuus 14.1.2014 -> koordinaatioryhmän nimeäminen 
Helmikuu Verkoston perustamismuistion laatiminen 
Maaliskuu 
Huhtikuu Verkoston jäsenistön ja uusien työryhmien kokoaminen kyselyllä 
Toukokuu Uusien työryhmien puheenjohtajien ja kokoonpanojen nimeäminen ja organisointi Kesäkuu 
Heinäkuu  
Elokuu Puheenjohtajat kutsuvat työryhmät koolle ja ryhmien toiminta käynnistyy 
Syyskuu 
Lokakuu Uudet työryhmät tekevät toimintasuunnitelmansa vuodelle 2015 
Marraskuu 
Joulukuu  
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TUHA-koordinaatioryhmä
TUHA-verkostolla on koordinaatioryhmä, joka kokoaa yhteen sen alla toimivien ryhmien ja verkostojen 
puheenjohtajat tai muut yhteyshenkilöt. Koordinaatioryhmän tarkoituksena on ohjata verkoston toimin-
taa ja koordinoida tutkimuksen ja tutkimushallinnon nykytilan kartoittamista kohdealueen kokonaisku-
van hahmottamiseksi. Lisäksi se huolehtii tiedonvälityksestä alaryhmien ja -verkostojen välillä ja perus-
taa tarvittaessa uusia ryhmiä. 

TUHA-koordinaatioryhmän kokoonpano (27.5.2014): 

 Sipo Vanhanen, tutkimushallinnon päällikkö, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja  
 Jaana Backman,tutkimuspalvelujohtaja, Itä-Suomen yliopisto (FINN-ARMA-verkosto) 
 Johanna Hakala, tutkimuksen kehittämispäällikkö, Tampereen yliopisto 
 Aija Kaitera, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto (TUTKI-tietomalliyhteistyö) 
 Anne Kärki, tutkimuspäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu (ammattikorkeakoulujen TKI-

johtajaverkosto) 
 Anu Liikanen, tutkimuskoordinaattori, Itä-Suomen yliopisto  
 Eeva Nyrövaara, tutkimushallinnon asiantuntija, Helsingin yliopisto (ATT-asiantuntijaryhmä) 
 Susanna Parikka,  kirjastonjohtaja, Lapin yliopisto (Suomen yliopistokirjastojen neuvosto) 
 Eero Pekkarinen, tutkimus- ja kehittämisjohtaja, Lapin ammattikorkeakoulu (ammattikorkeakou-

lujen TKI-johtajaverkosto) 
 Hanna-Mari Puuska, koordinaattori, CSC 
 Mari Riipinen, tutkimusasiamies, Turun yliopisto 

Koordinaatioryhmän kokoonpanoa täydennetään siten, että siinä on edustaja kustakin verkoston alla 
toimivasta työryhmästä tai alaverkostosta. 

TUHA-verkoston alla toimivat työryhmät
TUHA-koordinaatioryhmä on käynnistänyt verkoston alaisuuteen seitsemän alaryhmää. Lisäksi yhteis-
työssä on mukana  neljä jo olemassa olevaa verkostoa. Viitearkkitehtuurityöryhmän tehtävänä on tutki-
muksen ja tutkimushallinnon alueen viitearkkitehtuurin kuvaaminen. Tietomallityöryhmän tehtävänä on 
korkeakoulujen tietomallin laajentaminen tutkimuksen ja tutkimushallinnon alueen käsitteiden osalta. 
Tutkimusaineistot –ryhmä tukee Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) mukaista toimintaa 
korkeakouluissa. Muiden ryhmien toiminta on tässä vaiheessa vielä pääsääntöisesti verkostotyyppistä, 
esimerkiksi kokemusten vaihtoa sekä parhaiden käytäntöjen ja yhteistyökohteiden ja -muotojen kartoit-
tamista. Muut ryhmät tukevat viitearkkitehtuuri- ja tietomalliryhmiä alaansa liittyvissä kysymyksissä.  
Ryhmät voivat halutessaan käynnistää myös konkreettisia selvitys- tai muita hankkeita. Ryhmien lisäksi 
suunnitteilla on hanke ”Julkaisujen sähköinen raportointi Suomen Akatemian tutkimusrahoitusrapor-
toinnissa”. 

TUHA-verkostoon kuuluvat ryhmät: 

1. Korkeakoulujohdon strateginen tuki ja tutkimuspoliittinen valmistelu (uusi) 
Puheenjohtaja: Sipo Vanhanen, Helsingin yliopisto 
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2. Tutkimuksen arviointien kehittäminen ja vertailu sekä bibliometriikka (uusi) 
Puheenjohtaja: Johanna Hakala, Tampereen yliopisto 
 

3. Korkeakoulujen välinen tutkimusinfrastruktuuriyhteistyö (uusi) 
Puheenjohtaja: Marko Peura, Helsingin yliopisto 
 

4. Tutkimuksen ja tutkimushallinnon alueen viitearkkitehtuurityö (uusi) 
Puheenjohtaja: Mari Riipinen, Turun yliopisto 
 

5. Tutkimuksen ja tutkimushallinnon alueen tietomallityö (uusi) 
Puheenjohtaja: Leena Huiku,  Tampereen teknillinen yliopisto 
 

6. Julkaisutiedonkeruu (uusi) 
Puheenjohtaja: Jenni Kokko, Jyväskylän yliopisto 
 

7. Tutkimusaineistot (uusi) 
Puheenjohtaja: Sinikka Eskelinen, Oulun yliopisto 
 

8. Finn-ARMA  - Finnish Association of Research Managers and Advisors  
Puheenjohtaja: Jaana Backman, Itä-Suomen yliopisto 
 

9. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) 
Puheenjohtaja: Susanna Parikka, Lapin yliopisto 
 

10. Tohtorikoulutusverkosto 
Puheenjohtaja: Ritva Dammert, Helsingin yliopisto 
 

11. Ammattikorkeakoulujen TKI-johtajien verkosto 
Puheenjohtaja: Lauri Tuomi, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 

 

Uusien ryhmien toiminta käynnistyy syksyllä 2014. 

Resurssitarpeet 2014–2015
Alkuvaiheessa RAKETTI-TUTKIn resursseja on käytetty verkoston ja sen alaisten työryhmien käynnistämi-
seen liittyviin tehtäviin (n. 2 htkk). Jatkossa CSC:n resursseja hyödynnetään tutkimuksen ja tutkimushal-
linnon kohdealueen kokonaiskuvauksen laatimiseen, tietomalli- ja viitearkkitehtuuriryhmien työn edis-
tämiseen sekä näitä tukevaan koko verkoston toiminnan fasilitointiin. Resurssitarve on yhteensä arviolta 
11 htkk/vuosi. Verkoston alaiset ryhmät toimivat korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omin asiantuntija-
resurssein. Myöhemmin mahdollisesti asetettavista projekti- ja hankeluonteisista tehtävien resursoinnis-
ta keskustellaan OKM:n kanssa tapauskohtaisesti. 

 
Viitearkkitehtuurityöhön liittyvät tehtävät (alustavasti)

 Raporttien laatiminen 
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 Työryhmän kokousjärjestelyt 
 Viestintä ja tiedottaminen työryhmän työstä 
 Työseminaarien yms. tapahtumien järjestely 

Arvio CSC:n resurssitarpeesta: 4 htkk/vuosi. Lisäksi työryhmän jäsenet osallistuvat omalla työpanoksel-
laan. Työtä tukevat osaltaan kaikki muut TUHA-verkoston ryhmät. 

Tuotos: Tutkimuksen ja tutkimushallinnon kohdealueen tavoitetilan arkkitehtuurikuvaus. Viitearkkiteh-
tuurin kehittäminen ja ylläpito jatkuvana toimintana. 

Tietomallityöhön liittyvät tehtävät

 Raporttien laatiminen 
 Kansainvälinen yhteistoiminta (esim. CERIF, CASRAI) 
 Työryhmän kokousjärjestelyt 
 Viestintä ja tiedottaminen työryhmän työstä 
 Työseminaarien yms. tapahtumien järjestely 

Arvio CSC:n resurssitarpeesta: 4 htkk/vuosi. Lisäksi työryhmän jäsenet osallistuvat omalla työpanoksel-
laan. Työtä tukevat osaltaan kaikki muut TUHA-verkoston ryhmät. 

Tuotos: Ehdotukset tarvittavista laajennuksista ja muutoksista korkeakoulujen tietomalliin tutkimuksen 
ja tutkimushallinnon osalta. 

TUHA-verkoston tutkimuksen ja tutkimushallinnon kokonaiskuvan kartoittamiseen liitty-
vät tehtävät

 Nykytilan kartoituksen valmistelu ja toteutus 
 TUHA-verkoston toimintasuunnitelman valmistelu ja osaverkostojen/työryhmien toimintasuun-

nitelmien yhteen kokoaminen 
 Confluence-verkkosivuston ylläpito 
 Verkoston ilmoittautumisten vastaanotto, jäsen- ja asiantuntijapoolin ylläpito 
 Viestintä sidosryhmille (mm. OKM, UNIFI, ARENE) 
 Sähköposti- tms. tiedotteet 
 Tapahtumakalenterin ylläpito 
 Koordinaatioryhmän kokousjärjestelyt 
 TUHA-verkoston yhteisten tapaamisten tai työseminaarien järjestelyt 

 
Arvio CSC:n resurssitarpeesta: 3 htkk/vuosi. Lisäksi koordinaatioryhmän jäsenet osallistuvat omalla työ-
panoksellaan. 

Tuotos: Tutkimuksen ja tutkimushallinnon kohdealueen nykytilan kokonaiskuvaus. 

 

 


