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Moniammatillinen 
asiantuntijatiimi tutkijan 
kumppanina Hämeen 
ammattikorkeakoulussa

Palveluasiantuntija Anna Mikkonen

Informaatikko Katja Laitila

HAMK Kirjasto- ja tietopalvelut

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 
Kansainvälinen -käyttöluvalla. 
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Esityksen sisältö
• Hamkilainen tutkimus

• Hamkilainen avoimuus

• Tiimin toiminta

• Yhden luukun palvelua

• Pieleen menneet asiat

• Loistavat onnistumiset

• Seuraavat askeleet

• Mitä evääksi muille

Kuva: Jan Tinneberg / Unsplash
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Hamkilainen tutkimus
• Hamkin tki-toiminnan perustan muodostavat 

neljä tutkimusyksikköä:
• Ammatillinen osaaminen

• Älykkäät palvelut

• Biotalous

• Ohutlevykeskus

• Tutkimusyksiköissä tehdään soveltavaa tutkimusta työelämän tarpeisiin

Kuva: Andrew Neel / Unsplash
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Hamkilainen tutkimus
• Tahtotila tki-hankkeiden volyymin kasvattamiseen ja tutkimuksen 

vaikuttavuuden parantamiseen entisestään.

• Julkaisutavoitteet ja julkaisemisen paine näkyvät jokaisen tki-toimijan 
työssä.

• Tutkijayliopettajia rekrytoidaan jatkuvasti lisää.

• Ammatilliset tohtorintutkinnot ovat käynnistymässä.
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Hamkilainen avoimuus
• Avoimuuteen liittyvä tietoisuus on vielä suurelta osin lapsenkengissä 

tki-toimijoiden keskuudessa.

• Työsarkaa on valtavasti etenkin aineistonhallinnan alueella. 

• Toistaiseksi aineistonhallintasuunnitelmien tekemistä suositellaan, vuoden 2020 
alusta vaaditaan.

• Avointen julkaisujen ja rinnakkaistallennettujen julkaisujen määrää pyritään 
kasvattamaan.

• Hamkilla oma avoin julkaisukanava Hamk Unlimited.
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Hamkilainen avoimuus
• Toiminta avoimuuden edistämiseksi alkoi vuonna 2017 Hamkin avoimuuden periaatteiden julkaisemisella.

• Alkuvuosi 2017 oli toiminnan suuntien hakemista, syksyllä 2017 päästiin tositoimiin.

• Tutkimuksen tukipalveluina toimii moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa on edustus kirjasto- ja tietopalveluista, strategisesta viestinnästä, hankepalveluista 
sekä tietohallinnosta.

• Koordinointivastuu on kirjastolla.

• Asiantuntijaryhmän toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat

• Hamkin tutkimuksesta vastaava vararehtori

• Tietopalvelupäällikkö

• Tietohallintopäällikkö,

• Strategisen viestinnän päällikkö,

• Talous- ja hallintojohtaja sekä

• Tutkimusyksiköiden edustajana tutkijayliopettaja.
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Tiimin toiminta
• Hartiavoimin töitä avoimuuteen liittyvän

tietoisuuden ja avointen toimintatapojen edistämiseksi Hamkissa.

• Säännöllisten yhteisten kokousten välissä tiimin sisäiset työparit 
työskentelevät aktiivisesti.

• Työskentelyssä käytetään Teams-sovellusta, jolloin muiden tiimin 
jäsenten on mahdollista seurata ja kommentoida työparien 
työskentelyä ja sen tuloksia yhteisten kokousten välillä.

Kuva: rawpixel / Unsplash
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Tiimin toiminta
• Tiimissä kullakin jäsenellä on oma erityisvastuualueensa, mutta kaikilla jäsenillä on myös 

perusosaaminen kaikista tutkimuksen tukipalveluissa esiin tulevista asioista.

• Aineistonhallintaosaaminen ja avoin data: vastuuhenkilöt tietohallinnosta ja 
hankepalveluista.

• Avoin julkaiseminen: vastuuhenkilöt kirjastosta ja strategisesta viestinnästä.

• Hankeviestinnän ja julkaisemisen suunnittelemisen tuki: vastuuhenkilöt kirjastosta ja 
strategisesta viestinnästä.

• Avoimuuden edistämisen koordinoiminen koko organisaation 

tasolla: vastuuhenkilö kirjastosta.

Kuva: Providence Doucet / Unsplash
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Mitä tiimi tekee toimiessaan tutkimuksen 
tukipalveluina
• Muun muassa

• Tapaa tki-toimijoita

• Suunnittelee ja antaa koulutusta aineistonhallinnasta, julkaisemisesta ym.

• Laatii tutkimusdatapolitiikkaa

• Tarjoaa tukea julkaisemiseen ja hankeviestintään

• Vastaa julkaisutiedonkeruusta ja julkaisujen rinnakkaistallentamisesta

• Ylläpitää Avoimuuden asialla -blogia

• Pyrkii aktiiviseen julkaisutoimintaan

• Seuraa kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja välittää tietoa Hamkiin

• Auttaa eettiseen ennakkoarviointiin valmistautumisessa

• Rakentaa hamkilaisille räätälöityä aineistonhallinnan Moodle-kurssia

Kuva: Danielle MacInnes / Unsplash



w
w

w
.h

am
k.

fi

Yhden luukun palvelua
• Kaiken tämän ja monta muuta asiaa tiimi tarjoaa yhden luukun 

periaatteella.

• Kaikissa kysymyksissä tiimi auttaa palvelunohjausjärjestelmän kautta.

• TKI-toimijan ei tarvitse tietää, kenen vastuulla mikäkin asia on.

• Kaikki asiat julkaisusuunnitelmasta datan pitkäaikaissäilytykseen 
hoituvat saman luukun kautta.

Kuva: Mike Wilson / Unsplash
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Pieleen menneet asiat
• Monta kokkia hämmentämässä samaa soppaa yhtä aikaa.

• Kun tehtävät ovat osin uusia vielä itse kullekin ja työkentän ylittää 
perinteiset ”rajat” esimerkiksi kirjaston ja tietohallinnon välillä, on 
vastuuhenkilöiden nimeäminen ja asioiden edistäminen ajoittain 
haasteellista.

Kuva: Corentin Marzin / Unsplash
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Pieleen menneet asiat
• Sovituista asioista ja aikatauluista kiinni pitäminen.

• Kaikki muut työtehtävät avoimuuden edistämisen ja TKI-tuen 
toiminnan ohella menevät usein edelle. 

• Työaikaresursointi haastavaa saada vastaamaan kansallisen 
kehityksen etenemistä

• Juuri nyt avoimen datan parissa tarvittaisiin runsaasti resursseja.
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Pieleen menneet asiat
• Jäädään ”omalle tontille” sen sijaan että 

laajennetaan omaa osaamista.

• On välttämätöntä, että kaikki moniammatillisen, hallintorajat 
ylittävän tiimin jäsenistä laajentavat osaamistaan kaikille avoimen tki-
tuen tehtäväkentän alueille.

Kuva: Rashid Sadykov / Unsplash
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Loistavat onnistumiset
• Projektipäälliköt ”haltuun”
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Loistavat onnistumiset
• Parhaimmillaan tuonut loistavia synergiaetuja.

• Jokainen tiimin toimija oppii toisen erityisosaamisalasta ja laajentaa 
samalla omaa asiantuntemustaan. 

• Esimerkiksi kansainvälisellä open access –viikolla avoimen 
julkaisemisen pop up -klinikat kirjaston ja strategisen viestinnän 
ideoimina ja toteuttamina.

Kuva: Samuel Zeller / Unsplash
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Loistavat onnistumiset
• Synergiaedut ovat parhaiten löytyneet 

• kirjaston ja viestinnän välille hankkeiden projektipäällikkötapaamisissa,

• tietohallinnon ja hankepalveluiden välille aineistonhallintasuunnitelmiin 
liittyvän osaamisen kehittämisessä.

Kuva: Bruce Mars / Unsplash
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Mitä evääksi muille?
• Moniammatillinen asiantuntijaryhmä voi tuottaa tutkimuksen tukipalvelut 

yhden luukun periaatteella erinomaisesti ja tehokkaasti mikäli
• Jokainen tietää toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi.

• Jokainen on halukas laajentamaan omaa osaamistaan.

• Jokainen on tietoinen omista tehtävistään.

• Jokainen hoitaa sovitusti vastuullaan olevat asiat.

• Ryhmällä on halua, uskallusta ja sinnikkyyttä lähteä kehittämään uudenlaista 
toimintaa innostuneesti, vastustuksesta lannistumatta.
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Mitä evääksi muille?
• Johdon ja esimiesten tuki ja luottamus on välttämätöntä

• Jokaisella toimijalla on oltava selvät sävelet siitä, kuinka paljon
työaikaresursseja avoimen tki-tuen toimintaan laitetaan ja kuinka
avoimuuden edistäminen priorisoidaan.

• Johdolta kannustusta uudenlaisen toiminnan kehittämiseen.

Kuva: Chris Moore / Unsplash
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Seuraavat askeleet
• Aineistonhallinosaamisen vahvistaminen koulutuksin 

ja Moodle-kurssin avulla.

• Aineistonhallintaosaamisen sisällyttäminen osaksi 
opinnäytetyöprosessia.

• FAIRdata-palvelukokonaisuuteen liittyvien rakenteiden luominen.

• TKI-toiminnan vaikuttavuuden arviointi -projektin käynnistäminen.

Kuva: Jason Leung / Unsplash
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Anna.mikkonen@hamk.fi

https://servicedesk.hamk.fi -> TKI-tuki

https://blog.hamk.fi/avoimuudenasialla

Ota yhteyttä

Katja.laitila@hamk.fi

Kiitos 
mielenkiinnosta!


