
Työryhmä: Tieteen- ja teknologiantutkimuksen rooli tulevaisuuden yliopistoissa 

 

Tieteen ja teknologiantutkimus on perinteisesti hyödyntänyt eri teoreettisia ja tieteenaloja ylittäviä 

lähtökohtia.  Tulevaisuuden yliopistotutkimuksen odotetaan olevan entistä poikkitieteellisempää ja 

yhteiskunnallisesti merkityksellisempää.  Mikä rooli tieteen- ja teknologiantutkimuksella on 

tulevaisuuden yliopistossa? 

Työryhmään toivotaan esitelmiä, jotka heijastavat tapoja, jolla tieteen- ja teknologiantutkimus on 

hyödyntänyt poikkitieteellistä lähtökohtaa ja tuonut uusia näkökulmia eri tieteenaloille. Millä 

tavoilla tieteen- ja teknologiantutkimus on onnistunut kontribuoimaan muiden tieteenalojen 

kehitykseen? Mitä annettavaa tulevaisuuden tieteen- ja teknologiantutkimuksella on? Tällaista 

tutkimusta voivat edustaa esimerkiksi: 

o Uudet ulottuvuudet poikkitieteellisessä tutkimuksessa 

o Historialliset perspektiivit, jotka valottavat nykypäivän ongelmia 

o Esimerkkitapaukset tutkimusyhteistyöstä eri alojen kanssa ja siitä miten se on 

vaikuttanut lopputulokseen 

Pyrkimyksenä on tuoda esille uusia lähtökohtia tieteen- ja teknologiantutkimuksen saralla, jossa 

hyödynnetään eri tieteenalojen osaamista ja vaikutetaan tutkimuksen lopputulokseen. 

 

Vastuuhenkilöt:  

Aaro Tupasela, Helsingin yliopisto 

aaro.tupasela@helsinki.fi 

Otto Auranen, Tampereen yliopisto 

otto.auranen@uta.fi 

 

 

 

 



Workshop: Role of science and technology studies in future universities 

 

Science and technology studies have traditionally used various theoretical and interdisciplinary 

approaches. In the future, university research is expected to become more interdisciplinary and 

socially robust. What is the role of science and technology studies in the future universities? 

For this workshop we invite presentations that reflect the ways in which science and technology 

studies have used interdisciplinary approaches, bringing new perspectives to the various fields of 

science. In what ways of science and technology studies has successfully contributed in the 

development of other disciplines? What do the future science and technology studies have to give? 

Presentations may for example touch upon following themes: 

o New dimensions in interdisciplinary research 

o Historical perspectives that shed light on the current problems 

o Case studies of research collaboration among various fields of science, and how it has 

affected the outcome of research  

The aim is to bring out new approaches in science and technology studies that utilize expertise from 

various disciplines and influence the outcome of research. 

 

Coordinators:  

Aaro Tupasela, University of Helsinki 

aaro.tupasela@helsinki.fi 

Otto Auranen, University of Tampere  

otto.auranen@uta.fi 


