Kuntatutkijan seminaari 14.5.2009 Kuopion yliopistolla
Kunnallistieteen yhdistys järjestää tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja tutkijan uraa
suunnitteleville Kuntatutkijan seminaarin Kuopion yliopistolla. Seminaarin teema on

”Tutkimustiedon käyttö tieteellisyydestä tinkimättä”
Seminaariin ovat tervetulleita myös kuntiin liittyvää tutkimusta tekevät kuin siitä
kiinnostuneet. Seminaari on kaikille maksuton. Kahvitarjoilun järjestämiseksi
ilmoittautumiset yhdistyksen sihteeri Lotta-Maria Sinervolle sähköpostilla (lottamaria.sinervo@uta.fi) 4.5.2009 mennessä.
SEMINAARIN OHJELMA
Tietoteknia (Savilahdentie 6 B, Kuopio)
Auditorio (luennot) auditorio ja seminaarihuone 1035 (työryhmät).
13.30 - 13.40
13.40 - 14.20

14.20 - 14.40

Dosentti Pekka Kettunen, Tampereen yliopisto: Seminaarin
avaus: Kuntatutkimus tänään.
Tutkimusjohtaja Ilpo Laitinen, Lapin yliopisto: Tietoon
perustuva johtaminen – miten tutkia teoreettisesti kestävällä
tavalla ilmiötä, joka on yleisesti kiinnostava?
Professori Vuokko Niiranen, Kuopion yliopisto: Tutkittava ilmiö,
työhön kohdistuvat ristikkäiset intressit kuntatutkimuksessa ja
työn tieteellinen arvo
Keskustelu

14.40 – 15.00

Kahvitauko

15.00 - 18.00

Työryhmätyöskentely kahdessa työryhmässä

Seminaarin tavoitteet ja toimintatapa
Työryhmien tavoitteena on antaa väitöskirjaansa valmisteleville tutkijoille
mahdollisuus käsitellä tutkimuksensa kiinnostavia teoreettis-metodologisia kysymyksiä
sekä niiden suhdetta yhteiskunnallisesti (poliittisesti/taloudellisesti) kiinnostaviin

käytännön ilmiöihin. Teemana on tänä vuonna erityisesti tiedon tuottaminen ja
käyttäminen ja tämän teeman käsitteleminen väitöskirjassa:
– tasapainoiletko tieteellisten ja käytännöllisten tavoitteiden välillä?
- tunnista tutkimuksesi tieteellinen anti ja miten ja kuka sitä voi käyttää.
- voiko ja tarvitseeko väitöskirjalla olla yhteiskunnallista vaikuttavuutta?
- laadullinen tutkimus ja tutkimustiedon käyttöala – kuinka kirjoitan sen
tekstiksi?
Jos haluat esitellä omaa tutkimustasi seminaarin työryhmässä, ota yhteyttä 4.5.2009
mennessä Kunnallistieteen yhdistyksen sihteeriin, Lotta-Maria Sinervo (lottamaria.sinervo@uta.fi) ja kuvaa väitöskirjan aihe sekä seminaarin teemaan liittyvä
tutkimuskysymys. Kaikkiin tutkimuspaperin esittäjiin otetaan henkilökohtaisesti
yhteyttä ja ilmoitetaan ryhmään hyväksymisestä. Noin 2 sivun pituinen ryhmälle
jaettava seminaaripaperi on toimitettava viimeistään 11.5.2009 yhdistyksen
sihteerille.
Seminaaripaperissa pohditaan yhtä tutkimuksen metodologista kysymystä jostain
edellä kuvatusta, tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta. Työryhmissä ei
siis käsitellä kaikkia oman tutkimuksen tutkimuskysymyksiä tai -tuloksia, vaan tutkija
nostaa esille sen, kuinka hän omassa tutkimuksessaan käsittelee tiedon tuottamisen ja
käyttämisen välistä suhdetta, tutkimuksen käytäntösuhdetta tai tiedon
käytettävyyttä, mediajulkisuutta sekä millaisia kysymyksiä ja millaisia ratkaisuja
tähän teemaan liittyy.
Tavoitteena on innostava ja omaa väitöskirjaa eteenpäin vievä seminaarityöskentely.
TERVETULOA KUOPIOON!
Vuokko Niiranen
professori
Terveyshallinnon ja –talouden laitos
Kuopion yliopisto

