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Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA)
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
Verkosto kirjoittaa toimintakertomuksen ja ensi vuoden toimintasuunnitelman, jotka hyväksytään
syksyn aikana. Mikäli verkoston jäsenillä on ehdotuksia toimintasuunnitelmaan, kannattaa ottaa
yhteyttä alaryhmän puheenjohtajaan tai koordinaattoriin.
Verkosto oli näkyvästi esillä elokuun lopussa Tampereella järjestetyillä 
Tutkimuspalvelupäivillä
.
Viitearkkitehtuuriryhmä järjesti oman työpajansa ja useat muut ryhmät tapasivat ja järjestivät
kokouksen. Päivien anti sekä tiedon että verkostoitumisen kannalta oli erinomainen.
Heti edellisten jälkeen seuraavalla viikolla järjestettiin julkaisutiedonkeruu- ja KOTA-seminaarit
Turussa 31.8.—2.9. Verkosto oli jälleen näkyvästi esillä. Lisää voi lukea seminaarien verkkosivuilta ja
ryhmien kuulumisista.
●

Julkaisutiedonkeruuseminaari 2015

●

KOTA-seminaari 2015

Bibliometriikkaseminaari järjestetään Helsingissä perjantaina 16.10. 
Ilmoittautuminen 
on avoinna
keskiviikkoon 7.10. saakka. Seminaarin kutsuvieraana on Associate Director 
Ed Noyons CWTS
Leidenista.

TUHA-verkostoon ja sen alaisiin ryhmiin voi edelleen 
ilmoittautua mukaan jäseneksi. Jos olet
kiinnostunut osallistumisesta jonkin ryhmän toimintaan, ole yhteydessä sen puheenjohtajaan!
Lisätietoa 
alaryhmistä ja verkostoista
.

TUHAn työryhmien ja verkostojen kuulumisia
Korkeakoulujohdon strateginen tuki ja tutkimuspoliittinen valmistelu
Puheenjohtaja: Sipo Vanhanen, Helsingin yliopisto
Tampereella 26.8 pidetyssä tapaamisessa käsiteltiin korkeakoulujen sisäistä strategiavalmistelua ja
analysoitiin Akatemian profilointihaun (PROFI) ensimmäisen kierroksen haun tuloksia.

Tutkimuksen ja tutkimushallinnon alueen viitearkkitehtuurityö
Puheenjohtaja: Mari Riipinen, Turun yliopisto

Viitearkkitehtuurityö edistyi merkittävästi Tutkimuspalvelupäivien työpajassa, jossa syvennettiin
rahoitus ja projektit -kokonaisuutta. Loppuvuoden aikana muidenkin kokonaisuuksien työstöä jatketaan
eteenpäin. Työn etenemistä voi seurata CSC:n ylläpitämältä 
viitearkkitehtuurisivustolta
. Ajatuksia ja

kommentteja voi toimittaa koordinaattorille. Mikäli haluat vielä mukaan työhön ota yhteyttä
puheenjohtajaan.

Tutkimuksen arviointien kehittäminen ja vertailu sekä bibliometriikka
Puheenjohtaja: Laura Himanen, Tampereen teknillinen yliopisto

Turussa 1.—2.9. pidetyssä KOTA-seminaarissa esiteltiin korkeakoulujen tuottamia tietoja kansainvälisiin
rankingeihin. Rankingeihin kerätään lähes samoja tietoja, määritelmät tosin poikkeavat jonkin verran
toisistaan. Lisäksi eri yliopistojen tulkinnat tietojen määritelmistä ovat todennäköisesti erilaisia.
Sovittiin, että TUHA-TAB -verkoston puitteissa ryhdytään yhdenmukaistamaan yliopistojen määritelmiä,
jotta rankingeja voi käyttää kansallisen vertailun työkaluina. Yliopistojen vastuuhenkilöiden
selvittäminen on meneillään ja yhdenmukaistaminen pyritään saamaan valmiiksi ennen seuraavia
tiedonkeruita, eli ensi vuoden keväällä.

Tutkimuksen ja tutkimushallinnon alueen tietomallityö
Puheenjohtaja: Leena Huiku, Aalto-yliopisto

Työryhmä on jatkanut kevään aikana tutkimushallinnon sanastotyötä työskentelemällä pienryhmissä
(tuotokset, organisointi ja projektit). Tuha-verkoston koordinaattori on tehnyt taustatyöstä koostamalla
eri lähteistä käsitemäärityksiä yhteiselle työskentelyalustalle, joiden pohjalta on yhteisissä
tapaamisissa sovittu termiehdotuksista.
Elokuussa käynnistyi yhteistyö ATT-hankkeen tietomallityöryhmän kanssa. Kahdessa yhteisessä
tapaamisessa on määritelty termiehdotuksia, jotka ovat yhteisesti kommentoitavina 
Viima-palvelussa
Tuha-verkostossa ja ATT-hankkeessa mukana oleville. Lisätietoja Avoin tiede ja tutkimus -sivuston
blogikirjoituksessa 
Kun käsitteet kohtaavat
. Yhteistyötä jatketaan syksyn aikana.

Kansainvälinen tutkimushallinnon 
CASRAI-organisaatio
on kiinnostunut kuulemaan TUHAn sanastotyöstä
ja mahdollisesti hyödyntämään sitä myös omassa työssään.

Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä
Yhteyshenkilö: Jenni Kokko, Jyväskylän yliopisto
VIRTA-julkaisutietopalvelun
pilottien käynnistyessä aktivoituu myös VIRTA-julkaisutietopalvelun
yhteyshenkilöiden ryhmä. TUHA-ryhmä ja VIRTA-ryhmä sisältävät osittain samoja henkilöitä. Kunhan
VIRTA-ryhmän toimintamuoto selviää, pohdimme molempien ryhmien roolia jatkossa. Ideoita ryhmien
työnjaoksi otetaan vastaan.

Muuta ajankohtaista tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella
ORCIDin käyttöönotto
OKM ja CSC ovat neuvotelleet koordinaatiotehtävistä ORCIDin käyttöönoton edistämiseksi.
Neuvottelujen tuloksena alkuvuonna 2015 valmistuneessa 
ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa
-selvityksessä
ehdotetut toimenpiteet sisällytetään CSC:n tehtäviin ja ne käynnistetään lokakuussa
2015.
Alkuvaiheessa mm. kartoitetaan organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita ORCID-tunnisteen käytön
edistämistä omissa järjestelmissä/palveluissa, ORCIDin ryhmäjäsenyydestä tai yhdistämispalvelun
käyttöönotosta.

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke
Palvelukysely
Avoimen tieteen palveluiden käyttökokemuksia ja toiveita näiden kehittämiseen keräävä palvelukysely
on julkaistu. Tavoitteena on selvittää tutkijoiden palvelutarpeita tutkimusprosessin aikana. Vastausten
avulla on tarkoitus löytää yhteisiä keinoja parantaa paitsi palveluita, myös avoimen tieteen
edistämiseen tarvittavaa tukea ja ohjeistusta.
Kyselyyn pääsee seuraavan linkin kautta ja siihen voi vastata myös ruotsiksi tai englanniksi:
https://www.webropolsurveys.com/S/FF3D7F167E78781F.par

ATT Areena 6.10.
Avoimen tieteen palveluista järjestetään Jyväskylän yliopistossa 6.10. ATT Areena, jossa eri
tieteenalojen panelistien alustamina keskustellaan ja ideoidaan nykyisiä ja tulevia palveluita.
Lisätietoa sekä ilmoittautuminen: 
http://avointiede.fi/palvelut-tutkijoille

Avoimen tieteen foorumi 11.11.
Avoimen tieteen foorumi järjestetään 11.11. Tampereen yliopiston tiloissa. Vuosittaisessa foorumissa
keskustellaan

avoimen

tieteen

ajankohtaisista

asioista

ja

tavoitteista.

Lisätietoja


http://avointiede.fi/foorumi
.

Avoimen tieteen osaajakoulutus
Avoimen tieteen 
osaajakoulutuksen ensimmäinen tapaaminen pidettiin 14.9. Aamupäivän seminaarissa

käsiteltiin avoimen tieteen perusasioita ja iltapäivä jatkui neljässä rinnakkaisessa työpajassa avoimen
tieteen eri puolia pohtien. Toinen tapaaminen järjestetään 
22.10. 
(ilmoittaudu 15.10. mennessä).
Ohjelma,

ilmoittautuminen

sekä

ensimmäisen

tapaamisen

materiaalit

ovat

osoitteessa:

https://avointiede.fi/osaajakoulutuksen-ohjelma.

Kuinka avoin olet?
Teimme leikkimielisen kyselyn tutkijoille –
testaa kuinka kuinka avoin olet

.

Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki
ATT-hanke aloitti tammikuussa 2015 Kansallisen tutkimusinfrastruktuurien tietopankin kehittämisen.
Tutkimusinfrastruktuurit
tarjoajiien

kautta

aina

koskettavat

koko

tutkimuskenttää

tutkimusrahoitukseen

ja

tutkijoista

-politiikkaan

asti.

infrastruktuuripalvelujen
Tutkimusinfrastruktuurien

tietopankista tulee verkkopalvelu, joka kuvailee tutkimusinfrastruktuurien palveluita ja edistää
tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja avoimuutta sekä resurssien tehokasta käyttöä.

Palvelun

pilotti valmistuu vuoden 2015 aikana. Projektissa kirjoitetaan myös selvitys tulevasta toimintamallista,
joka

toimii

keskustelunavauksena

pitkän

aikavälin

toimenpiteille.

http://avointiede.fi/tutkimusinfrastruktuurien-tietopankki

Seuraa Avoin tiede ja tutkimus -hanketta
ATT-hankkeen uutiskirje
http://avointiede.fi/uutiskirje

ATT Twitterissä @AvoinTiede

Facebook
https://www.facebook.com/avointiede

http://avointiede.fi/

Tapahtumia
Bibliometriikkaseminaari 
järjestetään Helsingissä 16.10.2015.

Korkeakoulujen IT-päivät 2015 järjestetään Helsingissä 20.—21.10.2015: 
www.it2015.fi

Lisätietoja

