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9Esipuhe

Esipuhe

Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian dosentti Arto Siitonen (2004, 

277) totesi jo 2000-luvun alussa teoksessa Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu, 

että ”Vailla tutkimuspohjaa oleva opetus supistuu vanhan toistamiseksi. Tut-

kimuksellista asennoitumista voidaan opettaa ajattelun taitona. Ammatillisen 

opetuksen vähimmäisvaatimus on ammattitaidon välittäminen, mutta taitavalta 

ammattilaiselta voidaan odottaa ammatillista sivistyneisyyttä ja ammattietiikan 

sisäistämistä”.

Ammattikorkeakoulut eivät yhteiskunnallisen tehtävänsä mukaisesti kou-

luta tutkijoita. Tämä tehtävä on annettu yliopistotasoiselle koulutukselle, jos-

sa korostuvat tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus. Yliopistoarjessa 

puhutaan myös tutkimusperustaisesta opetuksesta. Lisäksi yliopistot yhdessä 

tiedelaitosten kanssa tukevat tutkimustoiminnan edellytyksiä yhteiskunnassa. 

Ammattikorkeakoulujen ensisijainen tehtävä on antaa työelämätarpeisiin ja 

työelämän käytäntöihin vastaavaa koulutusta. Samalla ammattikorkeakouluis-

sa harjoitetaan soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Tutki-

mus- ja kehittämisorientoituneen toiminnan tehtävä on palvella opetusta, tukea 

työelämää ja aluekehitystä sekä uudistaa alueen elinkeinorakennetta. (ks. Yli-

opistolaki 558/2009; Ammattikorkeakoululaki 932/2014.)

Korkeakoulujärjestelmä kokonaisuudessaan on kuitenkin nähtävä kenttänä, 

jossa tutkimuksella on keskeinen paikka. Tutkimuksella johdetaan, ohjataan ja 

osallistetaan ihmisiä yhteiskunnassa. Aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallistuvaan 

asenteeseen tukeva ajattelutapa Suomessa on johtanut siihen, että yhä useammin 
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10 Tutki ja kehitä

arkipäivän keskustelussa kansalaiset argumentoivat omia näkemyksiään ja omaa 

toimintaansa tutkimustuloksien perusteella. Yhä useammin kuulee muidenkin 

kuin tutkijakoulutuksen saaneiden ihmettelevän uutisissa asioiden perusteena 

esitettyjä tutkimustietoja ja pohtivan sitä, miten nämä tutkimukset on tehty.

Siten tutkimuskäytäntöjen ymmärtäminen on paljon muutakin kuin se, 

että selviää tutkintoon liittyvästä opinnäytetyöstä. Korkeakoulujärjestelmäs-

tä valmistuneen perustaitoihin kuuluu taito tehdä tutkimuksia, selvityksiä ja 

kartoituksia yhdessä kollegoidensa kanssa yhä useammin myös monialaisesti 

ja monitieteellisesti. Nykyään puhutaan osaamisen yhteydessä geneerisistä tai-

doista, joihin kuuluvat tiedon analyysi- ja hallintataidot sekä tiedon suullinen 

ja kirjallinen ilmaisutaito. Samaten geneerisiin taitoihin lukeutuvat erilaisten 

tietolähteiden ja aineistojen hallinta sekä kyky arvioida ja varmistaa tiedon 

tarkoituksenmukaisuus, oikeellisuus ja laatu. Tässä työskentelyssä keskeistä on 

myös tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito. Tämän käyttötaidon likeinen osa 

tutkimuksessa ja kehittämisessä on tutkimuseettinen tiedon hankinta, käsittely, 

käyttö ja säilyttäminen. Tutkimusosaamista ei enää voida pitää vain yliopistojen 

ja niistä valmistuneiden asiantuntijoiden yksinoikeutena tai erityistaitona, vaan 

tutkimusosaaminen koskee jokaista työelämässä toimivaa korkeakoulujärjestel-

mästä tutkinnon saanutta.

Tutkimuksen maailma on muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana, ja 

jälleen on tullut aika päivittää Tutki ja kehitä -kirjaa. Suurin tutkimusta koskeva 

muutos on tapahtunut korkeakouluverkoston rakenteen kehittämisessä. Tavoit-

teena on ollut toiminnan tehostuminen sekä työelämän ja aluevaikuttavuuden 

lisääntyminen muodostamalla ammattikorkeakouluista ja yliopistoista raken-

teellisesti tiiviimpiä monialaisia korkeakouluyhteisöjä. Yliopistojen ja ammatti-

korkeakoulujen alueelliset strategiset yhteistyösopimukset opetus-, tutkimus- 

ja innovaatiotoiminnassa ovat tuoneet kaikki tutkimuksellisesti työskentelevät 

toimijat saman pöydän ääreen kadottamatta alkuperäistä ideaa korkeakoulu-

tuksen duaalimallista.
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11Esipuhe

Opetuksessani rakennemuutos on näkynyt siten, että joillakin tutkimus-

kursseillani istuvat rinta rinnan niin avoimen yliopiston, ammattikorkeakoulun 

kuin yliopiston tutkinto-opiskelijat. Ryhmätöitä tehdään yhdessä ilman koulu-

tusrajoja. Tämä on vaatinut myös opetuksen pedagogista kehittämistä niin, että 

erilaiset tutkimustarpeet ovat tulleet paremmin huomioiduksi. Itse olen yli-

opistonlehtorina kokenut tutkimusopintojen laaja-alaistumisen monella tavalla 

antoisaksi, kun rinnan voi kuljettaa tieteellisen tutkimuksen, tutkimuksellisen 

kehittämistoiminnan, design-tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan näkökulmia.

Kiitän Muotoiluinstituutin ja Taideinstituutin koru- ja kuvataiteen sekä muo-

toilun erikoistumisopinnoissa Tutkimusmenetelmät-kurssillani vuonna 2004 ja 

2005 opiskelleita opiskelijoita. Edellinen vuosikurssi viritti mielessäni idean 

tästä oppikirjasta, ja jälkimmäisten kanssa pääsin testaamaan oppikirjan sisältöä. 

Kiitän myös vuosien 2014–2015 yhteistyöstä Kaarina Kanteletta ja monialai-

sen alueosaamisen opinnäytetyön opiskelijoita Lapin ammattikorkeakoulussa, 

YAMK-tutkinnossa. Heidän innoittamana lähdin päivittämään käsikirjoitusta 

kymmenen vuoden jälkeen. Nyt kiitän jokaista lukijaa innon sytyttämisestä tä-

män päivitetyn 5. painoksen työstämiseen. Kiitoksen on ansainnut myös Vil-

le-Matti Vilkka antamastaan teknisestä tuesta ja sisällöllisistä kommenteista ja 

rinnalla kulkemisesta kirja-arjessa.

Kirjan luovaa työtä ovat tukeneet Suomen tietokirjailijat ry ja Kansan Sivis-

tysrahaston Kustannusosakeyhtiö Tammen rahasto.

Hämeenlinnassa 24.10.2020

Hanna Vilkka
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