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TUHA on laaja-alainen yhteistyöverkosto, jonka toimintaan voivat osallistua kaikki tutkimuksen tuen
ja hallinnon alueella toimivat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa
sidosryhmissä.

Ajankohtaista TUHA-verkostosta
TUHA verkosto käynnistyi keväällä 2014. TUHA-verkoston toimintaa ohjaa alaryhmien puheenjohtajista
koottu koordinaatioryhmä, jonka tarkoituksena on mm. välittää tietoa eri ryhmien välillä.
TUHA-koordinaatioryhmä on valmistellut toimintasuunnitelman verkoston tehtävistä vuosille 2014-15.
Tutkimuksen tuen ja hallinnon asiantuntijoille keväällä 2014 lähetetyn web-kyselyn pohjalta
TUHA-koordinaatioryhmä on perustanut verkoston alle seitsemän uutta työryhmää. Lisäksi verkoston
rinnalla toimii neljä jo aikaisemmin perustettua yhteistyöverkostoa. Ks. lisää alaryhmistä ja
verkostoista.
Ryhmiin voi edelleen ilmoittautua mukaan. Jos olet
osallistumisesta, ole yhteydessä sen puheenjohtajaan!

kiinnostunut

jonkin

ryhmän toimintaan

TUHA-verkoston yhteinen tapaaminen järjestetään pääkaupunkiseudulla 14.1.2015 koko päivän
mittaisena työpajana. Tapaaminen on tarkoitettu kaikille verkoston jäsenille. Lisätietoa ja
ilmoittautumisohjeet julkaistaan marraskuun loppupuolella.

TUHAn työryhmien kuulumisia
Korkeakoulujohdon strateginen tuki ja tutkimuspoliittinen valmistelu
Puheenjohtaja: Sipo Vanhanen, Helsingin yliopisto
Wiki-sivusto
Verkoston toiminta käynnistyi tapaamisella 21.8.2014 Tutkimuspalvelupäivien yhteydessä. Paikalla oli 6
verkoston jäsentä. Keskustelimme verkoston toimintaan liittyvistä toiveistamme ja vertailimme
työskentelytapoja eri organisaatioissa. Wiki-sivullamme on auki kysely siitä, minkälaista toimintaa
verkostolta odotetaan.

Tutkimuksen arviointien kehittäminen ja vertailu sekä bibliometriikka
Puheenjohtaja: Johanna Hakala, Tampereen yliopisto
Wiki-sivusto
Tutkimuksen arvioinnista ja bibliometriikasta (TAB) kiinnostuneita on verkostossa mukana
parikymmentä henkilöä, ja lisää mahtuu mukaan! Ryhmä ei ole vielä tavannut, mutta
sähköpostikeskusteluja on käyty ja ideoitu organisaatiokohtaisia tutkimuksen arviointeja koskeva
seminaari, joka pidetään tiistaina 4.11.2014 Tampereella. Tarkoituksena on keskittyä mm. seuraaviin
teemoihin:
● miksi tutkimuksen organisaatiotason kokonaisarviointeja kannattaa tehdä ja mikä on paras tapa
mihinkin tarpeisiin?
● vertaisarvioinnin järjestäminen ja sen tulosten arvo esim. verrattuna bibliometrisiin analyyseihin
● kokemukset itsearvioinneista
● arvioinnin tulosten hyödyntäminen
TAB-ryhmän on myös tarkoitus tavata Helsingissä 7.10.2014 pidettävän bibliometriikkaseminaarin
yhteydessä. Tarkempia tietoja ryhmästä saat puheenjohtaja Johanna Hakalalta.

Korkeakoulujen välinen tutkimusinfrastruktuuriyhteistyö
Puheenjohtaja: Marko Peura, Helsingin yliopisto
Wiki-sivusto
TUHA-tutkimusinfrastruktuurityöryhmän päämääränä on edistää tietoja, hyviä toimintatapoja ja
kokemuksia jakamalla ryhmän jäsenten sekä taustaorganisaatioiden työtä tutkimusinfrastruktuurien
kehittämisessä. Ryhmässä on tällä hetkellä jäseniä 14 eri organisaatiosta, kattaen niin yliopisto-,
ammattikorkeakoulu- kuin tutkimuslaitoskenttää. Ryhmä toimii pääasiassa etäyhteyksien ja etenkin
työryhmälle perustetun wiki-alueen kautta, mutta jossain vaiheessa pyrimme myös kokoontumaan saman
pöydän
ääreen.
Ryhmään
on
edelleen mahdollista liittyä, tervetuloa mukaan kaikki
tutkimusinfrastruktuuriasioista kiinnostuneet!
Työryhmä käynnisti toimintaansa kesällä ja alkusyksystä tekemällä jäsenten taustaorganisaatioille
kartoituksen infrastruktuurien kehittämisestä (ks. linkki wiki-sivustolta). Vastauksia on tähän mennessä
tullut muutamasta organisaatiosta, lisävastaukset ovat erittäin tervetulleita! Kartoitus on jo tähän
mennessä herättänyt mielenkiintoa muuallakin kuin TUHA-verkoston piirissä ja siitä saatavaa tietoa
käytettäneen mm. OKM:n Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen yhteydessä.

Tutkimusaineistot
Puheenjohtaja: Sinikka Eskelinen, Oulun yliopisto
Wiki-sivusto
Tutkimusaineistotyöryhmä piti kokouksen
verkon aktiivista jäsentä.

22.08.2014

Hankenin tiloissa Helsingissä. Läsnä oli 14

Kokouksessa keskusteltiin mm. tutkimusaineisto-käsitteestä, hallinnointiin ja avoimuuteen liittyvistä
tekijöistä sekä toimintastrategiasta ja tavoitteista (ks. kokousmuistio). Lisäksi Eeva Nyrövaara esitteli
OKM:n Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanketta. Päätettiin ottaa kotiläksyksi kerätä listaus omassa
työssä esiintulleista tutkimusaineistoja koskevista kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista.
Lisäksi päätettiin yrittää sopeuttaa National Science Foundationin NSF:n www-sivuilla esitettyjä
kysymyksiä ja vastauksia Suomen oloihin.

Tutkimuksen ja tutkimushallinnon alueen viitearkkitehtuurityö
Puheenjohtaja: Mari Riipinen, Turun yliopisto
Wiki-sivusto
TUHA-verkoston toimintasuunnitelman mukaisesti ryhmän tavoite on tutkimuksen ja tutkimushallinnon
kohdealueen tavoitetilan arkkitehtuurikuvaus sekä viitearkkitehtuurin kehittäminen ja ylläpito jatkuvana
toimintona.
Viitearkkitehtuurityöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 8.9.2014. Alkuperäisten ilmoittautumisten
pohjalta sekä rekrytoimalla uusia jäseniä ryhmään valittiin yksi edustaja /organisaatio. Ryhmässä on nyt
15 jäsentä ja melko kattava edustus yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja tutkimuslaitoksista.
Lisäksi ryhmän osaamista vahvistaa kaksi CSC:n edustajaa.
Ensimmäisessä kokouksessa pohdittiin viitearkkitehtuurin käsitettä sekä sitä, miten tutkimuksen
viitearkkitehtuuria voisi kuvata ja ylläpitää organisaatioiden välisessä toiminnassa. Keskusteluissa
korostettiin myös, että muiden TUHA verkoston työryhmien työ linkittyy viitearkkitehtuurityöhön.
Keskustelu oli asiantuntevaa ja innostunutta. Ryhmä päätti tavata vielä kaksi kertaa vuoden 2014
aikana.

Tutkimuksen ja tutkimushallinnon alueen tietomallityö
Puheenjohtaja: Leena Huiku, Tampereen teknillinen yliopisto
Wiki-sivusto
Tutkimuksen ja tutkimushallinnon tietomallityöryhmän toiminta käynnistyi kokouksella 28.8.2014, jossa
hahmoteltiin työryhmän tulevaa toimintaa. Ryhmän tehtäväksi valikoitui tutkimuksen ja
tutkimushallinnon sanaston laatiminen. Kansallinen tietomallityö ja tietomallien yhteentoimivuuden
parantaminen vaativat käsitteiden tarkkaa määrittelyä ja niiden välisten suhteiden kuvaamista.
Ryhmän jäsenille on suunnitteilla sanastotyön koulutusta lokakuussa. Ryhmän toimintaan voi tuilla
edelleen mukaan, kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Muuta ajankohtaista tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella
Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke
Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT)
tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen
avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Lisäksi
tavoitteena on edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta, tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen
toimintatavan sisäistämistä tutkijayhteisössä sekä lisätä tutkimuksen ja tieteen yhteiskunnallista ja
sosiaalista vaikuttavuutta. Lisätietoa hankkeesta.
Avoin tiede ja tutkimus ‑hankkeen verkkosivut ovat uudistuneet. Osoitteessa http://Avointiede.fi/portti
löytyvät säännöllisesti päivittyvät ajankohtaiset artikkelit ja materiaalit avoimeen tieteeseen ja
tutkimukseen liittyen.

Tapahtumia
●

●

●

●

OKM:n KOTA-seminaari sekä korkeakoulujen julkaisutiedonkeruuseminaari järjestetään
Jyväskylässä 17.-19.9.2014. Ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta seminaareja voi vapaasti
seurata
videolähetyksenä
verkossa
(videolinkit:
KOTA-seminaari
ja
julkaisutiedonkeruuseminaari).
OKM, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto SYN ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
järjestävät Bibliometriikka ja tutkimuksen arviointi –seminaarin Helsingissä 7.10.2014.
Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet.
Avoimen tieteen ja tutkimuksen foorumi järjestetään 25.11.2014 Lasipalatsin Bio Rexissä,
Helsingissä. Tilaisuus on Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen vuosittainen yhteistyöfoorumi, johon
avoimen tieteen parissa toimivat sekä avoimesta tieteestä kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Seminaarin kieli on englanti. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen.
Lisää tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen tapahtumia Suomessa ja muualla löytyy TUHAn
tapahtumakalenterista

Seuraava TUHA-uutiskirje lähetetään joulukuussa 2014.

