Finn – ARMA
Finnish Association of Research Managers and Advisors
Toimintasuunnitelma akateemiselle vuodelle 2013 – 2014
Finn ‐ ARMA on vuonna 2012 perustettu suomalaisten yliopistojen tutkimuspalvelujen
yhteistyöverkosto. Tutkimuspalvelut sisältävät tutkimusrahoituksen palvelut, lakipalvelut,
yrittäjyys‐ ja innovaatiopalvelut sekä tutkimushallinnon. Tutkimuspalvelut tukevat yliopistoissa
tutkimuksen tekemistä.

Verkoston tarkoituksena on suomalaisten yliopistojen tutkimuspalvelujen yhteistyön,
palveluiden ja alan ammatillisen osaamisen kehittäminen. Finn – ARMA koordinoi
kansallista tutkimuspalvelutoimijoiden verkostoa.

1. Ammatillinen koulutus
Akateemisen vuoden 2013 –
tutkimuspalvelupäivien yhteydessä.

2014

osalta

koulutustarpeet

selvitetään

Vaasan

Verkosto jatkaa jo hyvin alkanutta yhteistyötä EUTI:n kanssa. EUTIn kanssa on alustavasti jo
sovittu, että järjestäisimme vuosittain yhteistyössä 3 – 4 koulutustilaisuutta. Myös yhteistyöstä
kaksi kertaa vuodessa pidettävien Verkostotapahtumien (jouluglögit ja kevätkarkelot) tiimoilta
on keskusteltu, kuten myös tulevaisuudessa järjestettävien Brysselin koulutusmatkojen osalta.
Koulutuksen vuosisuunnitelmat katsotaan yhdessä EUTIn kanssa alkusyksystä, jolloin myös
sovitaan
yhteistyöstä
ja
työnjaosta.
Jatkossa
tarkastelu
pyritään
tekemään
Tutkimuspalvelupäivien yhteydessä.
Koulutusyhteistyön mahdollisuuksia selvitetään myös kansainvälisten yhteistyökumppanien
kanssa (esimerkkinä US ‐ Nordic rahoitus ja ARMA).
Suunnitelma koulutuksesta vuosina 2013‐ 2014
o Pohjoismaisen rahoituksen päivä tutkimusrahoituksen asiantuntijoille
Ajankohta: talvella 2013 ‐ 2014, vastuutahot: HY ja Aalto
o SHOK koulutus/neuvottelupäivä yhteistyössä Tekesin kanssa
Ajankohta: syksy 2013, vastuutaho: ISY
o Koulutusyhteistyö EUTI:n kanssa (2 – 4 tilaisuutta)
Ajankohta: syksy 2013 (koulutukset kevät 2014), vastuutaho: vastuuryhmä
o Projektihallintakoulutus tutkimusrahoituksen asiantuntijoille,
Ajankohta: kevät 2014, vastuutaho: JY
o Tutkimuspalvelupäivät 2014
o Muu koulutus, Vaasan tutkimuspalvelupäivillä esiin nousevat tarpeet
Lisäksi selvitetään yhteistyömahdollisuudet ulkopuolisen kouluttajan kanssa H2020 koulutuksen
osalta.
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2. Sidosryhmäyhteistyö
Finn ‐ARMAn piirissä käynnistettiin jo ensimmäisen toimintavuoden
sidosryhmäyhteistyö, joka on kuvattu verkoston toimintakertomuksessa.

aikana

tiivis

Tulevan akateemisen vuoden osalta keskitytään ylläpitämään jo olemassa olevia
yhteistyösuhteita.
Tämä sidosryhmäyhteistyö painottuu kansallisella tasolla Tekesiin
(painopisteenä EUTI), Suomen Akatemiaan sekä Unifi ry:n.
Finn ‐ ARMA pyrkii vahvistamaan myös yhteistyöverkostoaan uusien EU rahoituskausien (H2020
ja EU rakennerahastot) osalta. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä uudistuvan H2020 NCP
verkoston kanssa säännöllisten yhteistapaamisten kautta yhteistyössä EUTI:n kanssa.

Tarkoituksena on myös pohtia yhdessä EUTIn kanssa tiedottamisen parantamista H2020
ohjelmasta. Finn – ARMA on myös jo nyt ilmoittanut halukkuutensa omalta osaltaan osallistua
kansallisen EU:n toimintasuunnitelman valmistelutyöhön sekä EU20‐ryhmän työhön mikäli
niiden ympärille kootaan yhteistyöverkosto.
Finn ‐ ARMA on omasta puolestaan valmis antamaan kommentteja ja kantoja kansallisiin
linjauksiin molempien EU rahoituskausien osalta.
Sidosryhmätoiminnan painopisteenä on myös kansainvälinen yhteistyö. Yhteistyötä tiivistetään
erityisesti sisarjärjestöjen kanssa.
Finn – ARMA osallistuu COST Targeted Network” The Voice of Administrators – building a
network of administrative excellence (BESTPRAC) toimintaan.

3. Viestintä
Tavoitteena on parantaa Finn – ARMAN viestintää ja näkyvyyttä sekä verkoston sisällä että
ulospäin.
Finn – ARMAsta tehdään syksyn aikana vähintään staattinen nettisivu, jossa on lyhyt kuvaus ja
yhteystiedot.
Vastuuryhmän toimesta laadintaan lyhyet esittelykalvot Finn ‐ ARMAsta ja/tai kuvauksen, jonka
yliopistot linkittävät halutessaan omille nettisivuilleen parhaaksi katsomaansa paikkaan.
Esittelymateriaali tehdään sekä suomeksi että englanniksi. Sidosryhmätyössä voi myös
hyödyntää tätä materiaalia.
Finn – ARMAn toiminnasta tiedotetaan verkoston sisällä ensisijaisesti yhteisissä tilaisuuksissa
(mm.
Tampereen
suunnittelukokous
ja
tutkimuspalvelupäivät)
sekä
suoraan
tutkimuspalvelupäälliköitä, joiden tehtävänä on tiedottaa omaa yksikköään.
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4. Strategian pohdintaa
Finn – ARMAn laajennetussa vastuuryhmässä (mukana kaikki tutkimuspalvelupäälliköt)
tavoitteena on selkiinnyttää Finn – ARMAn strategia tulevaisuutta ajatellen, mm. yhteistyön
rakennetta, verkoston jäsenyyksiä (ml jäsenrekisteriä), viestintää verkoston sisällä ja verkoston
ulkopuolelle, sidosryhmäyhteistyötä, koulutuksen suunnittelua, vastuuryhmän kokoonpanoa ja
roolia, alaryhmiä jne.
Strategisista linjauksista keskustellaan tutkimuspalvelupäälliköiden yhteiskokouksissa, joita
pidetään vähintään touko‐ ja elokuussa. Päätökset kirjataan strategiasuunnitelmaksi.

5. Vastuuryhmä
Laajennettuun vastuuryhmään kuuluvat tutkimuspalvelupäälliköt.
Varsinaiseen vastuuryhmään kuuluvat edellisten ja kahden seuraavan tutkimuspalvelupäivien
järjestävät tahot sekä kolme muuta yliopistoa.
Vastuuryhmä akateemiselle vuodelle 2013 ‐ 2014
Hannele Auffermann, Tampereen yliopisto
Jaana Backman, Itä‐Suomen yliopisto
Marita Niemelä, Vaasan yliopisto
Mari Pietikäinen, Aalto yliopisto
Pasi Sihvonen, Helsingin yliopisto
Ilkka Virtanen, Tampereen teknillinen yliopisto
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