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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3029. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Nokkala, Terhi (Jyväskylän yliopisto) & Diogo, Sara (Jyväskylän yliopisto): Tut-
kimusryhmien missio ja yhteistyö Portugalissa, Itävallassa ja Suomessa 2012-2013
[sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-03-11). Yhteiskuntatieteellinen tietoar-
kisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3029

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Tutkimusryhmien missio ja yhteistyö Portugalissa, Itävallassa ja Suomessa
2012-2013

Aineiston nimi englanniksi: Research Group Mission and Collaboration in Portugal, Austria
and Finland 2012-2013

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (11.3.2016).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Nokkala, Terhi (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)
Diogo, Sara (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineisto luovutettu arkistoon

7.5.2015

Asiasanat

instituutiot; kansainvälinen yhteistyö; kilpailu; organisaatiot; tiedeyhteisöt; tieteellinen kirjoitta-
minen; tieteellinen tieto; tieteellinen yhteistyö; toimintaympäristö; tutkimus; tutkimuslaitokset;
tutkimusrahoitus; verkostoituminen
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1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: kansainvälinen politiikka ja järjestöt

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää yhdellä tieteenalalla toimivien tutkimusryhmien jäsenten haastattelumuistiin-
panoja ja litteraatioita kolmesta eri maasta; Suomesta, Itävallasta ja Portugalista. Haastatellut
tutkimusryhmät toimivat samalla tieteenalalla, mutta erilaisissa organisatorisissa konteksteissa.
Haastatteluista osa on yksilöhaastatteluja ja osa ryhmähaastatteluja 2-6 henkilön kanssa.

Haastattelujen teemat liittyvät tutkimusryhmien tavoitteisiin, käsityksiin yhteistyöstä ja kilpai-
lusta sekä ryhmien toimintaympäristöön. Haastatteluissa kysyttiin mm. tutkimusryhmän insti-
tutionaalisesta taustasta, ryhmän koosta ja päätehtävistä sekä mahdollisista muutoksista ryhmän
toimintaympäristössä ja tavoitteissa. Lisäksi kysyttiin esimerkiksi tutkimusryhmän strategiasta
ja identiteetistä, verkostoista, yhteistyökumppaneista ja kilpailijoista sekä roolista yhteiskun-
nassa.

Haastatteluista viisi on tehty Itävallassa, neljä Portugalissa ja kaksi Suomessa. Itävallan ja Por-
tugalin osalta aineisto on englanninkielinen ja Suomen aineiston osalta suomenkielinen. Itä-
vallan ja Suomen haastattelujen litteraatiot ovat varsin karkeita ja muistiomaisia, Portugalin
haastattelujen litterointi on hieman tarkempi.

Taustatietoina on kerrottu mm. haastattelukuukausi ja tutkittavan organisaation tyyppi. Haasta-
teltavista on tiedossa henkilön rooli tutkimusryhmässä, sekä osan kohdalla myös sukupuoli.

Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa tutkijatohtorihanketta ’Kenen tieto-
yhteiskunta? -kansainvälinen tutkimus tietoyhteiskunnasta, korkeakoulutuksesta ja innovaatioi-
den synnystä’.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi, Itävalta, Portugali

Kohdealue: Suomi, Portugali, Itävalta

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Organisaatio, Tapahtuma/prosessi/ilmiö

Perusjoukko/otos: Erilaisissa organisatorisissa konteksteissa toimivat tutkijat valitulta tietee-
nalalta
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1.4. Aineiston käyttö

Aineistonkeruun ajankohta: joulukuu 2012 – huhtikuu 2013

Kerääjät: Nokkala, Terhi (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos); Diogo, Sara (Jy-
väskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Haastateltavat on valittu tietyltä laajalta tieteenalalta eri maista ja erilaisista organisatorisista
konteksteista.

Aineiston määrä: 11 haastattelua txt- ja html-tiedostoina. Aineiston kokonaispituus noin 75
sivua.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Yksi haastattelu tehtiin "off the record", joten se ei kuulu arkistoitavaan kokonaisuuteen.

Aineisto on anonymisoitu tekijän toimesta. Henkilöiden ja organisaatioiden nimet on poistettu
ja lisäksi kaikki viitteet tieteenalaan on pyritty poistamaan.

Julkaisut

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3029

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun,
lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD3029 TUTKIMUSRYHMIEN MISSIO JA YHTEISTYÖ PORTUGALISSA, ITÄVALLASSA JA

SUOMESSA 2012-2013

FSD3029 RESEARCH GROUP MISSION AND COLLABORATION IN PORTUGAL, AUSTRIA

AND FINLAND 2012-2013

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 
 

Group interview questions  
 

 

Theme 1: Background 

Core 1 Tell me about your research group. Institutional background, size, main tasks?  

Core 2 Are there any changes as to what you regard as your mains tasks? 

Core 3 What do you think knowledge society means and how does it relate to what you are 

doing?  

 

Theme 2: Research group strategy and identity 

Core 1 - What are your main goals? What has contributed to defining your main goals?  

 

Prompt Do you see your research group primarily as a global or regional or national player – 

or is there a better way to frame what you do? 

 

Prompt Please give some examples of your institutional and individual  involvements at 

these different levels. What types of institutions/organisations do you see as your peers and 

partners?   

 

 

Core 2 - Has the way in which you do research changed in anyway? In what sort of timeline?  

 

Prompt (if Yes) Can you elaborate on this (e.g. different funding system, organisational 

changes, increased or decreased internationalisation )? What kind of time-frames are we 

talking about? Is it clear what prompted such changes? 

  

Prompt (if No) What are the most important reasons for the stability in your research group?   

 

Core 3 – In the framework of what you do, does (your country), or being a group from (your 

country), play any role? 

 

 

 

 



 
 

Theme 3: Notions of clients, audiences and users 

Core and Prompts 

Core 1 - Who are the main recipients/beneficiaries of your activities?  

Prompt e.g. the research community, other sub-units within the institution, stakeholder groups  

beyond the academic community (eg employers, professional groups, public sector organisations, 

civic society?)   

Core 2 - Are the beneficiaries of your own choosing or are there institutional/political 

pressures/incentives to orient your work towards particular ones? 

 

Theme 4: Notions of networks, partners and collaborators  

Core and Prompts 

Core 1 - Do you work alone or in conjunction with others? e.g. Other units, agencies, organizations? 

What form does this work take? (e.g. shared projects, informal collaboration?) Do you count any 

people outside your unit/institution/company as being elementally part of your research group?  

Which collaborations/networks are the most important for your research? 

 

Prompt If you are working with partners, who are they, and where are they based (for example, in 

the same research group, in the same institution, in another institution/ organisation, nationally 

and/or internationally)?  

  

Prompt What are the outcomes of this? (e.g., joint publications, research applications).  

 

Core 2 – How do you define what counts as an important partner or important network?  

 

Promt:  How can the networks be pinned down: e.g. through contracts, patents, jointly produced 

outputs etc.? 

 
Core 3 (if working with others) -  can you tell me a bit more about the nature of the work? 

Prompt How was the relationship established? (for example, a pre-existing institutional 

network, personal contacts?)  

Prompt What is the nature of the relationship (e.g. based within established disciplinary 

framework? Explicitly inter-disciplinary?)  

Prompt How do you all communicate with each other? (and how regularly does this 

happen?) What is the ‘reach’ of the partnership (eg local, regional, national, global?) Can you 

give some examples and the names of two or three other main players in this effort?   

Prompt Does this type of work require any explicit resource/funding? e.g., how is the effort 

funded, and by whom? What, if any, conditions are attached to the funding?   



 
 

 

Theme 5: Notions of competition and collaboration 

Core and Prompts 

Core 1 - Who do you see as your main competitors and collaborators? Are these persons, groups, 

organizations or entities the same, different, overlapping – or is there a better way to frame this? 

Prompt Have these sorts of relationships changed recently?  

Core 2 - Do you think your institution encourages its researchers and research units to be more 

collaborative or more competitive?  

 

Theme 6: Service to society and the research group’s role in society  

Core and Prompts 

Core 1 -  Do you do any teaching? If so, in which context?  

Core 2 – Do you have any tasks which might be called “service to society” beyond research?  How is 

this defined currently? Has it changed? 

Core 3 - Are the expectations of society  ever discussed in the research group? 

Prompt: Knowledge society discourse calls for a new way of organising knowledge production 

through increased increased importance of networks, collaboration, competitiveness, 

internationalisation, innovation and quality. Do you discuss e.g. the need to be more competitive or 

international, rankings, do more collaborative work, increase the quality of your work, produce some 

innovations?  

Core 4 - How do staff see themselves with respect to all this? Have there been changes in their 

career histories? Are they happy to take on multiple roles?  

 

Finally, there is one other issue we would like to pick-up during this Phase of our fieldwork -  

namely “What have we missed?” 

Considering the types of issues we’ve been talking about, is there something – from your perspective 

– that we should have talked about, or didn’t touch on? Or that’s perhaps more interesting than 

what we’ve been talking about? 

 

 





Liite B

Aineistonäyte
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Core 2 Are there any changes as to what you regard as your mains tasks? 

 

I1:Over the years, the tasks of the RU did not really change much. Perhaps in the beginning the scope of the 

research was less focused, but soon focused on the three aforementioned types of research. Companies 

were involved as partners from very early stage.  

 

The RU is part of a bigger department, which recently acquired a new head of department. The department 

comprised five research units, amongst whom this RU and another one were very successful, the others 

less so. The new head of department was asked to restructure the activities and units of the department, 

which lead to the discontinuation of this RU and reorganization of the others. The activities in this field 

were focused on a new, marginal area on which there is no national industry. The interviewee stated he 

was not able to follow the logic of such a decision, as this new focus was neither in line with their existing 

expertise nor did there seem to be industry with whom to work on applications for this area. In order for an 

individual to thrive, they must have an aim, a goal, and there are no longer chances for this in this 

institution. 

 

After long expertise in the field, the I1 knew what industry wanted 

I2: There is a discrepancy between the policy discourse, which emphasises the need of research to respond 

on societal needs, and the reality. This is typical of Austria, where research policy is superficial, focused on 

buzzwords, but lacking, or losing, the real in-depth knowledge. The de-prioritisation showed by the 

discontinuation of the RU may have to do also with the lack of political independence of the research 

institute, which is dependent on public funding. This is also the difference between Austria and Germany, 

although there are also good research groups in Austria, the ministry is lacking the vision and 

understanding needed for the research policy. 

 

I1: The former RU comprised several smaller groups, of these one has already left, two others are 

supervised directly by the head of the institute who is interested in their research. Of the remaining people, 

some have left, some are leaving for being made redundant, and some are staying and incorporated to 

other units.  

 

Core 3 What do you think knowledge society means and how does it relate to what you are doing?  

 

I1: Knowledge society is a broad term, which concerns everyone, and all stages of man life, from schools to 

old age. In terms of knowledge production it means access to all kinds of knowledge, open innovation. 

Instead of a vertical scheme of development, it means the ability to draw from different kinds of knowledge 

and combine different kinds of technologies. All the technology developed by the RG is made for 

distribution.  

 




