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Työelämäteeman toteutuminen osana konferenssin sisältöä
"8 th International Conference on Evaluation for Practice" kuului konferenssisarjaan, joka on
perustettu vuonna 1995 tavoitteenaan yhdistää kansainvälisesti julkisten palveluiden kehittämisestä
ja arvioinnista kiinnostuneet käytännön toimijat ja tutkijat. Julkisissa palveluissa painopiste on ollut
erityisesti sosiaalityön ja hyvinvointipolitiikan alan kehittämishankkeiden arvioinnissa ja
arviointimenetelmissä. Vielä smjan 7. konferenssi pidettiin emo pohjalta vuonna 2010 EIginissä,
Skotlannissa vuonna 2010, josta järjestämisvastuu siirtyi Tampereen yliopiston Porin yksikölle
hyvinvointipalvelujen professori Ilmari Rostilan myötä.
Yksikkö kokosi paikallisen organisaatiotoimikunnan, johon professori Rostilan lisäksi kutsuttiin
sosiaalipolitiikan oppiaineesta yliassistentti Ossi Eskelinen ja professori Satu Kalliola. Toimikunta
valitsi puheenjohtajakseen professori Kalliolan. Tällä kokoonpanolla tehtiin päätös laajentaa
konferenssin sisältöä koskemaan hyvinvointipolitiikan ohella myös Tampereen yliopiston Porin
yksikön toista tutkimuksen ja opetuksen painopistettä, työelämän tutkimusta ja yksikön koko
olemassaololle tärkeää tutkimusalaa, alueellista kehittämistä. Tämän päätöksen jälkeen paikalliseen
organisaatiotoimikuntaan kutsuttiin Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta aluekehityksen
asiantuntija, tutkija Kati-Jasmin Kosonen.
Sovittiin, että organisaatiotoimikunnan jäsenet kuuluvat myös tieteelliseen toimikuntaan, johon
kutsuttiin arviointitutkimuksen asiantuntijoita Tampereen yliopiston hoitotieteestä, Jyväskylän
yliopiston sosiaalityöstä ja Turun yliopiston kulttuurin- ja maisemantutkimuksen
koulutusohjelmasta. Arviointikäytäntöjen asiantuntijoita tieteelliseen toimikuntaan kutsuttiin
Satakunnan sairaanhoitopiiristä ja Kelasta. Kelan edustaja Riitta Seppälä-Järvelä oli yksi työelämän
kehittämisen teemasta vastaava koordinaattoriksi, jonka lisäksi tähän tehtävään kutsuttiin myös
Maarit Lahtonenja Nuppu Rouhiainen Tekesistäja Riitta-Liisa Lappeteläinen Työsuojelurahastosta.
Kansainvälisiksi jäseniksi kutsuttiin professorit Bruce Thyer ja Mansoor Kazi, jotka ovat
molemmat konferenssisarjan perustajajäseniä. Kansainvälistä käytännön arviointia tieteellisessä
toimikunnassa edusti Campbell Collaborationin johtaja Eamonn Noonan.
Tieteellinen toimikunta valitsi konferenssin teemoiksi seuraavat:
Menetelmälähtöiset:
Complementary perspectives and methods on practice evaluation
Evidence based practices and their problematics
Systematic Reviews and their use in human services
Arvioinnin kohteen perusteella muotoillut teemat:
Evaluation of Health Sel'vices
Evaluation in the development ofworking lij'e/workplace development
Evaluation ofregional development.
Työelämän kehittämisen arviointi oli siis itsenäinen konferenssin teema, jonka lisäksi työelämän
tutkijoilla oli mahdollisuus pyrkiä esiintymään menetelmälähtöisissä työryhmissä. Työelämäteeman

toteutus onnistui konferenssissa hyvin, kun työelämäaiheisia perinteisiä konferenssiesitelmiä (30
min/esitys) riitti käsiteltäväksi työryhmissä kailddna kolmena konferenssipäivänä. Koordinaattorit
jäsensivät teemansa esitykset seuraaviin alaotsikoihin, jotka kuvaavat työelämän
arviointitutkimuksen monipuolisuutta:
Different Approaches to Working Life Evaluation
Working Life: Renewal through Evaluation
Evaluation as a Tool for Developing Work in Social and Health Care Services
Collaborative Evaluation

Lisäksi työelämäaiheita käsiteltiin myös posterinäyttelyssä ja perinteistä vuorovaikutteisimmin
työpajassa ("Interactive research session", 60 min/esitys). Postereita lukuun ottamatta kaikissa
työelämäteeman työryhmissä oli mukana kansainvälisiä esityksiä.
Konferenssin sisällöllisiä painopisteitä toteutettiin pääpuhujien ja plenarien puheenjohtajien
valinnoissa. Tältä OSIn työelämäpainotus oli kolmannessa ja samalla viimeisessä
konferenssipäivässä, jonka puheenjohtajana oli jolloin pääpuhujana oli Robeli Arnkil ja
puheenjohtajana Satu Kalliola. Arnkilin esitys nimeltään "Bridges over troubled evaluation waters"
herätti yleisön keskustelemaan arviointiprosessien ennakoitavuudesta ja hallittavuudesta.
Vielä on mainittava, että osa alunperin työelämäteemaan jätetyistä esityksistä siirrettiin muihin
teemoihin niissä käsiteltyjen erityiskysymysten vuoksi, mm. teemaan Evaluation in Higher
Education Organizations. Muita uusia, esitysten aiheiden mukaan kehittyneitä uusia teemoja olivat
Evaluating Learning in Diverse Context, Culture and Evaluation, Ethics of Evaluation ja Current
Issues about Care.
Samassa plenaryssa Robert Arnikilin kanssa puhuneet "konferenssisarjan isät" Mansoor Kazi ja
Bruce Thyer totesivat Porin konferenssin onnistuneeksi ja seuraavan konferenssin todettiin
pidettävän hyvin todennäköisesti Yhdysvalloissa.
Konferenssin kansainvälisyys

Konferenssiin osallistui 173 henkilöä kaikista maanosista ja 19 eri maasta (Suomen lisäksi
Australiasta, Bangladeshista, Brasiliasta, Englannista, Etelä-Koreasta, Intiasta Irlannista, Israelista,
Italiasta, Kanadasta, Liettuasta, Norjasta, Ruotsista, Singaporesta, Tshekin tasavallasta, Ugandasta,
Virosta ja Yhdysvalloista).
Konferenssitiedotteet ja -julkaisut

Konferenssin kaildd vaiheet julkaistiin konferenssin www-sivuilla (http://www.ucpori.fi/evaI2012)
jota ylläpiti Porin ylipistokeskuksen palvelukeskus. Palvelukeskus teki myös paperiversiot
seuraavista materiaaleista:
Konferenssikutsu Call for Papers
Mainosjuliste
Ohjelmakilja (sisältää myös pääpuhujien abstraktit)
Abstraktikirja (muiden esitysten ja postereiden abstraktit)
Lisäksi Tampereen yliopiston sähköisessä julkaisusarjassa (TamPub) on julkaistu Peer reviewmenettelyn perusteella 18 ns. Full paperia, joista kaksi on työelämäteemasta. Julkaisun nimi on
"Improvement by Evaluation" ja sen pysyvä osoite on http://urn.fi/urn:isbn:978-9S1-44-88S9.

Konferenssin tekninen ja taloudellinen toteutus
Konferenssin toteutus suunnitelmaa pystyttiin noudattamaan pääosin hyvin. Kaikki kutsutut
pääpuhujat pysyivät tieteelliselle toimikunnalle antamissaan sitoumuksissaan eikä peruutuksia
tullut. Tilajäljestelyt ja konferenssi paikan tekninen tuki ennen esityksiä ja niiden aikana onnistuivat
yli odotusten. Samoin päivittäiset ruokailut ja konferenssiohjelman mukaiset Porin kaupungin
vastaanotto ja Dinner Suomalaisella klubilla jazzesityksineen saivat paljon kiitosta.
Taloudellisesti konferenssi osoittautui haasteelliseksi, sillä täyden osallistumismaksun maksaneiden
määrä jäi budjetoitua vähäisemmäksi. Menoja ei kuitenkaan voitu vähentää, koska konferenssin
teemojen laajennuksesta haluttiin pitää kiinni ja kaikissa konferenssipäivissä pidettiin edelleen kaksi
pääpuhujaa. Myöskään konferenssisihteerin (yht. yo Anu Leander) ja konferenssiavustajien (Porin
yliopistokeskuksen opiskelijoita) työpanosta ei voitu pienentää suunnitellusta. Lisäksi
kutsuvierasbudjettia laajennettiin koskemaan uutta puhujaryhmää ns. Invited International
Presentation. Tässä kategoriassa esiintyneet huolehtivat itse matka- ja majoituskustannuksistaan,
mutta he eivät maksaneet osallistujamaksua.
Tuloja losallistujamäärää pyrittiin kasvattamaan pidentämällä abstraktien jättöaikaa, mutta
valitettavasti Finnairin/Flyben päätös lakkauttaa lentoreitti Helsingistä Poriin 9.4.2012 aiheutti
perumisia. Lisäksi budjetissa oli määritelty opiskelijahinta vain perustutkinto-opiskelijoille, mutta
käytännössä suuri joukko jatko-opiskelijoita rekisteröityi opiskelijahinnalla.
Konferenssin kuluihin ovat myöntäneet avustuksen Työsuojelurahaston lisäksi Tieteellisten seurain
valtuuskunta (maksimi € 6.000) ja Tampereen yliopiston tukisäätiö (€ 3.000).

