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1 Johdanto 

Sanotaan, että paras tapa oppia jokin asia, on opettaa sitä. Tämä ilmiö liittyy kaikkeen opetukseen 

ja sisältää myös jotain oleellista tiedon luonteesta. Jo Aristoteles sanoi aikoinaan: ”Opettaminen 

on ymmärtämisen korkein muoto” (Boyerin, 2016, s. 85 mukaan). Yliopistossa annetaan kor-

keinta tieteellistä opetusta. Jos Aristoteleen mietelause pitää paikkansa, voidaan ajatella, että yli-

opisto-opettaminen on ymmärtämistä sen ylimmällä mahdollisella tasolla. Tässä tutkielmassa tar-

kastellaan, miten tuo opetuksen tuottama ymmärrys palautuu takaisin tutkimukseen – ja osallistuu 

uuden tieteellisen tiedon rakentamiseen.  

 

Tämä tutkielma pyrkii myös antamaan perusteita humboldtilaisen yliopistoihanteen uudelleentul-

kintaan tämän päivän yliopistossa. Vaikka ihanteeseen kuuluva tutkimuksen ja opetuksen yhteys 

(research-teaching nexus) saakin aatteiden tasolla laajaa kannatusta, ei näkemys aina vastaa käy-

täntöä kaikissa korkeakoulutuksen instituutioissa ja osastoissa (Tight, 2016, s. 295). Yleisesti ot-

taen voidaan sanoa, että nyky-yliopistoissa ajatus siitä, että tutkimus edellyttää opetusta, on hädin 

tuskin tunnustettu (Harland, 2016; Robertson, 2007). Opetusta ja tutkimusta tarkastellaan usein 

yliopistossa toisistaan erillisinä toimintoina. Tutkimus käsitetään tiedon luomisena ja opetus tie-

don siirtämisenä opiskelijoille. (Annala, Mäkinen & Lindén, 2015.) Humboldtilaisessa ihanteessa 

tieteen ja opetuksen ykseyden nähdään johtavan opettavan ja oppivan ykseyteen – toisiaan täy-

dentävään ja radikaalisti tasa-arvoiseen yhteistyösuhteeseen (Habermas, 1990, s. 187). Longan, 

Pyhältön ja Lipposen (2011, s. 254) mukaan yliopisto-opetus muistuttaa parhaimmillaan tutki-

musprosessia, jossa uutta tietoa, osaamista ja ymmärrystä rakennetaan yhdessä opiskelijoiden 

kanssa. Myös Brew (2013, s. 609) kannattaa kehityssuuntaa, jossa yliopistot muuttuvat tutkiviksi 

tietoa rakentaviksi yhteisöiksi, joissa akateemikot ja opiskelijat työskentelevät yhdessä oppiak-

seen ja ratkaistakseen maailman ongelmia.  

 

Walter Benjamin (1999, s. 419–420) peräänkuulutti tutkimuksen elvyttämistä opetuksen avulla 

ensimmäisen kerran jo 1930-luvulla. Benjaminin mukaan opetus voi periaatteessa mukautua yhä 

monimuotoisemman yliopisto-opiskelija-aineksen tarpeisiin tavalla, joka jäsentää uudelleen op-

piaineiden tiedon sisältöä ja synnyttää siten aivan kokonaan uusia tiedon muotoja. Nykyisen kor-

keakouluopetuksen vaateet synnyttävät poikkitieteellisen impulssin (transdisciplinary impulse), 

jolla on potentiaalia luoda uusia tutkimuskenttiä ja vaikuttaa radikaalisti olemassa oleviin tieteen-

aloihin muuttamalla ja yhdistämällä niitä (Charles, 2018, s. 26). 
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Aloitin syyskuussa 2020 nelikuukautisen työtehtäväni graduntekijänä ja tutkimusavustajana tut-

kimusprojektissa REBAT: Tutkimusperustainen opetus Viikin kampuksella. Tutkimusryhmän 

muut jäsenet ovat Henna Asikainen, Jaanika Blomster, Janna Pietikäinen ja Viivi Virtanen. Ky-

syimme tutkimusprosessini alkuvaiheessa Helsingin yliopiston elämäntieteiden tutkijayhteisöltä, 

mihin tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä tarkasteleva tutkimus olisi syytä suunnata, jotta se vas-

taisi yhteisön tarpeisiin. Yksi vastauksista ehdotti tarkastelemaan, miten opettaminen voi vaikut-

taa positiivisesti tutkimukseen. Kun vielä paljastui, että aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus on vä-

häistä (Elken & Wollscheid, 2016, s. 56), ja että yhteiset standardit vaikutustapojen jäsennyksille 

puuttuvat (ks. luku 2.6), muotoutui tutkimukseni tehtäväksi kartoittaa, kuvata ja jäsentää erilaisia 

vaikutustapoja, joiden kautta opetus vaikuttaa positiivisesti tutkimukseen. Lisäksi tutkimukseni 

tavoitteena oli muodostaa näiden vaikutustapojen kokonaisuutta jäsentävä esitys, jota voisi sovel-

taa niin opetuksen ja tutkimuksen suunnittelussa ja kehityksessä kuin tulevien samaa tutkimusai-

hetta tarkastelevien tutkimusten suunnittelussa.  

 

Kartoitus opetuksen positiivisista vaikutuksista tutkimukseen lisää myös ymmärrystä siitä, miten 

tieteellistä tietoa voidaan tuottaa. Erään haastateltavani sanoin: ”Opetus on tavallaan tutkimusta 

ja tutkimus on opetusta” (33).  Tämänkaltainen ymmärrys on tärkeää jokaiselle opettajalle, opet-

taa hän sitten omia tutkimustuloksiaan tiedeyhteisölle konferenssissa, tai muiden tutkimustulok-

sia nuorille peruskoulussa. Näkemyksen ydin on siinä, että niin uuden tiedon synty, opettaminen 

kuin oppiminenkin perustuvat vuorovaikutukseen. Juuri vuorovaikutuksessa on yliopistoyhteisön 

vahvuus ja erityisyys uuden tiedon rakentajana (Becher, 1989, s. 77). Siksi tapoja, joilla yliopisto-

opetus vahvistaa tutkimusta ei ole varaa jättää pimentoon. 
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2 Teoreettinen tausta 

Tavat, joilla opetus vaikuttaa tutkimukseen, sijoittuvat tutkimuksen ja opetuksen yhteyden teo-

reettiseen viitekehykseen (research-teaching nexus, myös teaching-research nexus). Määrittelen 

aluksi tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen, sillä tämä vaikuttaa merkittävästi myös itse tutkimuk-

sen ja opetuksen yhteyden tarkasteluun (Elken & Wollscheid, 2016, s. 15). Tämän jälkeen tarkas-

telen tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä historiallisesta näkökulmasta, esittelen merkittävämpiä 

yhteyttä kuvaavia malleja, nostan esiin keskeisiä tutkimusalueen haasteita ja esittelen aiemmassa 

tutkimuksessa kuvattuja positiivisia vaikutustapoja opetuksesta tutkimukseen. Lopuksi kuvailen 

vielä tutkija-opettajuutta oppineisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmista.  

 

 

2.1 Tutkimus 

Käsitettä tutkimus (research) käytetään hyvin vaihtelevin merkityksin niin akateemisessa kirjal-

lisuudessa, poliittisissa dokumenteissa kuin arkipuheessa. Usein tutkimus jaotellaan OECD:n kä-

sitteiden mukaisesti perustutkimukseksi, soveltavaksi tutkimukseksi sekä tutkimukseksi ja tuote-

kehitykseksi. (Elken & Wollscheid, 2016, s. 15.) Perustutkimuksen (basic research) päämääränä 

on uuden tiedon hankkiminen ilmiöistä ja havaittavista tosiasioista ilman johonkin tiettyyn käy-

tännön sovellukseen liittyvää tavoitetta. Soveltava tutkimus (applied research) tähtää myös uu-

teen tietoon, mutta sen pääasiallisena tarkoituksena on vastata johonkin käytäntöön liittyvään tar-

koitukseen tai tavoitteeseen. Tutkimus ja tuotekehitys (R&D; research and experimental deve-

lopment) on systemaattista työtä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja/tai käytännön kokemuksiin, 

ja sen tavoitteena on tuottaa tai kehittää esimerkiksi materiaaleja, tuotteita, palveluja ja laitteita. 

(OECD, 2002, s. 30.) OECD:n käsitteet vaikuttavat luontevilta, mutta ne jäävät kuitenkin varsin 

abstraktille tasolle. Käsitteiden määritelmät korostavat tutkimuksen tavoitteita, jolloin tarkastelun 

keskiöön nousevat tutkimusjulkaisut; vähemmälle huomiolle jää se, millaisista toiminnoista tut-

kimustyö todellisuudessa muodostuu ja millaisten tekijöiden varaan se rakentuu.   

 

Toinen tapa määritellä tutkimus on tarkastella sitä tieteellisenä tutkimusprosessina. Tutkimuspro-

sessilla tarkoitetaan luontoa, ihmistä ja yhteiskuntaa koskevan systemaattisen tiedon tarkoituksel-

lista ja järjestelmällistä tavoittelua (Niiniluoto, 1980, s. 13). Tutkimusprosessin kulku voidaan 

kuvata pelkistetysti kolmen vaiheen kautta: 1) tutkimuksen suunnittelu, 2) tutkimuksen toteutta-

minen ja 3) tutkimuksen raportointi.  Tutkimusprosessin suunnitteluvaihe lähtee liikkeelle tutki-

musaiheen valinnalla ja tutkimusidealla ja jatkuu tutkimusaiheeseen perehtymisellä sekä tutki-

mussuunnitelman tekemisellä. Tutkimusidealla tarkoitetaan tutkimusaiheeseen perustuvaa oma-

peräistä sisällöllistä tai metodologista oivallusta tai kysymyksenasettelua (Tieteen termipankki, 

2021). Tutkimuksen toteutusvaiheessa kerätään ja analysoidaan aineisto, raportointivaiheessa 
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kirjoitetaan ja viestitään tutkimuksesta ja sen tuloksista. Vaikka prosessi on jatkuvasti etenevä, 

ovat sen vaiheet jatkuvassa vuorovaikutuksessa, ja eri vaiheisiin kuuluvia tehtäviä tehdään usein 

samanaikaisesti. Prosessin aikana voi esimerkiksi tutkimusidea muuttua merkittävästi. (Günther 

& Hasanen, 2021.) Tutkimusprosessikeskeinen tarkastelu antaa jo OECD:n luokittelua kokonais-

valtaisemman kuvan tutkimuksesta, mutta jättää helposti huomioimatta muita tieteelliselle keksi-

misprosessille olennaisia elementtejä.  

 

Kolmannessa määrittelytavassa tutkimuksen tarkastelun keskiöön asetetaan tutkimus tutkijan toi-

mintana. Tällöin yhtenä merkittävimpänä tekijänä on tutkijan asiantuntijuus (expertise). Lehtinen, 

McMullen ja Gruber (2019, s. 179–202) tarkastelevat tutkijoiden asiantuntijuutta tieteellisen ajat-

telun näkökulmasta. Heidän mukaansa korkeatasoinen tieteellinen ajattelu perustuu kolmeen tie-

teellisen ajattelun tasoon. Ensimmäinen taso viittaa yleiseen tieteelliseen ajatteluun ja strategiseen 

kykyyn koordinoida usean vaikuttavavan tekijän vaikutusta tuloksiin. Tämä taito kytkeytyy tut-

kimusmenetelmien hallintaan ja soveltamiseen, ja kehittyy tutkimuskokemuksen kasvaessa. Toi-

nen taso yhdistää yleisen tieteellisen ajattelun tieteenalakohtaiseen tietoon. Se sisältää rikkaan ja 

hyvin organisoidun tieteenalakohtaisen tietovarannon, jonka avulla asiantuntijat voivat ymmärtää 

monimutkaisia malleja, tulkita odottamattomia tuloksia ja tunnistaa oman tutkimuskenttänsä syy-

seuraussuhteita. Kolmas taso liittyy tieteenalakohtaisiin episteemisiin kulttuureihin ja paikallisiin 

käytänteisiin. Tämä taso ylittää yleisen tieteellisen ajattelun ja menetelmien formaalit mallit, pe-

riaatteet ja säännöt. Siihen kuuluu myös yhteistyöhön liittyvä tieteellinen asiantuntijuus, joka opi-

taan osallistumalla tiedeyhteisössä tapahtuvaan päivittäiseen työhön ja vuorovaikutukseen. (Leh-

tinen ym., 2019, s. 192.) 

 

Tutkimuksen määrittelyn neljäs näkökulma korostaa tiedeyhteisön toimintaa ja merkitystä tutki-

mukselle. Tällöin tutkimuksen subjektina on tiedeyhteisö yksittäisen tutkijan sijaan. Ylikosken 

(1998, s. 252–264) mukaan tiedeyhteisö voidaan asettaa keskeiselle sijalle tieteellisen tiedon 

luonteen vuoksi. Ylikosken ensimmäisenä perusteena yhteisön merkityksen korostamiselle on yk-

sittäisten tutkijoiden rajoitukset. Tiedeyhteisön tehtävänä on korjata yksilöiden ajatusprosessien 

puutteita ja heidän tekemiään virheitä. Toisena perusteena on saavutetun tiedon ylläpitäminen ja 

tutkijakunnan uusintaminen. Aiempien tutkijasukupolvien hankkimaa tietoa on säilytettävä ja pi-

dettävä käyttökelpoisena. Lisäksi uusien tutkijasukupolvien avulla varmistetaan tiedon ja tutki-

muksen jatkuvuus sekä tutkimustraditioiden ylläpito. Kolmantena perusteena on tuotetun tiedon 

määrä. Tiedon määrän kasvaessa vähenee yksittäisen tieteilijän mahdollisuus hallita edes yhden 

erityisalan tieto, mutta yhteisesti tiedeyhteisöllä voi periaatteessa olla hallussaan kaikki tutkimuk-

sen tuottama tieto. Neljäntenä ja viimeisenä perusteena on se, että tutkijayhteisö lisää tutkimuksen 

tehokkuutta. Tutkijayhteisön tai tutkimusryhmän on mahdollista tarttua sellaisiin 
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tutkimusongelmiin, jotka ovat yksittäisille tutkijoille liian laajoja, monimutkaisia tai pitkäkestoi-

sia. (Ylikoski, 1998, s. 252–264.) 

 

Viidennessä näkökulmassa tarkastellaan tutkimusta yhteiskunnallisena ilmiönä. Vaikka tutki-

musta tehdään useimmiten sille omistettujen instituutioiden seinien sisällä, se ei ole irrallista 

muusta yhteiskunnasta. Mustajoen ja Mustajoen (2017, s. 179) mukaan useimmissa maissa yli-

opistojen yhteiskunnallinen rooli on kirjattu lakiin, ja yliopistojen yhteiskunnallista vuorovaiku-

tusta pidetään tyypillisesti yliopistojen kolmantena tehtävänä tutkimuksen ja opetuksen rinnalla. 

Tutkimuksen ja yhteiskunnan vuorovaikutus korostaa tiedon kaksisuuntaista luonnetta: yliopistot 

eivät ainoastaan välitä tietoa, vaan ovat jatkuvassa dialogissa yhteiskunnan kanssa. Tämä muok-

kaa ymmärrystä siitä, miten tietoa käytetään, mitä tietoa tarvitaan ja miten yhteiskunta voi käyttää 

hyväkseen uutta tietoa. (Mustajoki & Mustajoki, 2017, s. 179.) Kivistön ja Pihlströmin (2018, s. 

128) mukaan parasta vaikuttavuutta saattaa olla kriittisten ja itsenäisten ajattelevien kansalaisten 

kouluttaminen. (emt., s.128–132.) Samankaltaiseen johtopäätökseen päätyvät myös Mustajoki ja 

Mustajoki (2017, s. 166–167) tarkastellessaan kanavia, joiden kautta tutkija-opettajat vaikuttavat 

yhteiskuntaan (Kuvio 1).  

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikutuksen kanavat. (Mustajoki & Mustajoki, 2017, s. 167) 

 

Mustajoen ja Mustajoen (2017) mukaan tutkija-opettajien suorat vaikuttamisen tavat, kuten kehi-

tetyt tuotteet ja komiteatyöt, voivat olla sinänsä näkyviä, mutta kokonaiskuvassa selvästi merkit-

tävämpiä ovat välilliset vaikuttamisen tavat: opettaminen ja tutkimusjulkaisut. Opettamalla tut-

kija-opettajat kouluttavat uuden asiantuntijasukupolven, joka välittää oppimaansa tietoa ja taitoa 

työpaikoillaan. Tutkimusjulkaisujen välityksellä taas lisätään tiedeyhteisön tietopääomaa. Mus-

tajoki ja Mustajoki korostavat, että vaikuttavuuden merkitys ei pienene, vaikka tutkija-opettajat 

ovat enimmäkseen yhteydessä yhteiskuntaan epäsuorasti.  

Tutkija-
opettajat

Akateeminen 
yhteisö

Opiskelijat

Yhteiskunta
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Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimus-käsitteellä viitataan niin tutkimusjulkaisutoimintaan, 

tutkimusprosesseihin, tiedon hankkimisen menetelmiin kuin tutkimuksen eri tasoisten toimijoi-

den toimintaan. Tämän jaottelun mukaisesti tutkimuksella voidaan nähdä viisi erilaista merkitystä 

(ks. tieteen määritelmät: Kiikeri & Ylikoski, 2004, s. 16): 

 

1) Tutkimuksen tuottama tieto (vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut) 

2) Tutkija-opettajan toiminta (esim. asiantuntijuuden kehittäminen, tieteellinen ajattelu, tut-

kimustyö, vuorovaikutus ja viestintä) 

3) Tutkimuksen kulku ja menetelmät (tutkimusprosessi) 

4) Tiedeyhteisön toiminta (esim. tutkimusyhteistyö ja tieteellisten tulosten arviointi) 

5) Tutkimus yhteiskunnallisena toimintana (tiedon kaksisuuntainen rakentuminen) 

 

Määrittelen tässä tutkielmassa tutkimuksen laajaksi ja monimuotoiseksi uuden tieteellisen tiedon 

muodostamisen prosessiksi, johon kuuluvat toisiinsa limittyvät suunnittelu-, toteutus- ja rapor-

tointivaihe. Aiheeseen perehtymisen miellän osin tutkimuksen suunnitteluun sisältyväksi, vaikka 

perehtymistä voikin tapahtua myös varsinaisen tutkimusprosessin ulkopuolella, esimerkiksi asi-

antuntijuuden rakentumisen myötä. Ymmärrän tiedeyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut tut-

kimusjulkaisut ja muut viestinnän muodot tutkimusprosessin raportointivaiheen osina. Tutkimuk-

sen subjekteiksi, eli käytännön toimijoiksi määrittelen tarkastelun tasosta riippuen tutkija-opetta-

jan, tiedeyhteisön ja yhteiskunnan. Tutkija-opettajat, tiedeyhteisö ja yhteiskunta ovat samalla eri 

näkökulmatasoja, joista käsin tutkimusta/tutkimusprosessia voi tarkastella. 

 

 

2.2 Yliopisto-opetus 

Yliopisto-opetus voidaan määritellä yliopiston tutkija-opettajien opetustyöksi, jossa opetukseen 

sisällytetään oman tutkimusalan asiantuntijuutta ja tutkimuksen tuottamaa tietoa (Lahtinen & 

Toom, 2011, s. 33). Nevgin ja Lindblom-Ylänteen (2011a, s. 139) mukaan opettaminen on suun-

nitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa ja edistää opiskelijoiden oppimista. Sa-

moin kuin tutkimus, voidaan myös opetus ymmärtää prosessina. Opetusprosessi voidaan jakaa 

karkeasti kolmeen vaiheeseen: 1) opetuksen suunnittelu, 2) opetuksen toteutus ja 3) opiskelijoi-

den osaamisen arviointi. Opetuksen suunnittelun perustana on tutkinnolle asetetut tavoitteet. Lah-

tisen ja Toomin (2011, s. 33) mukaan opetuksen suunnittelussa tehdään päätökset opetettavasta 

sisällöstä sekä käytettävistä opetus- ja arviointimenetelmistä. Nevgi ja Lindblom-Ylänne (2011a, 

s. 139) antavat yleisohjeeksi sen, että kun kurssi on opettajalle uusi, hänen tulisi varata sen suun-

nitteluun aikaa neljästä kuuteen kertaa opetukseen kuluvan ajan verran. Opetuksen suunnittelu on 
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siis ajankäytöllisesti merkittävä vaihe opetusprosessissa. Varsinaisessa opetuksen toteutuksessa 

pyritään järjestämään tavoitteiden kannalta optimaalinen opiskelu ja oppimistilanne. Opetuksen 

toteutuksen jälkeen arvioidaan opiskelijoiden toimintaa ja opiskelua sekä reflektoidaan opetuksen 

onnistumista. Opetusprosessin aikana opettajien sisällöllinen tieto (content knowledge) sulautuu 

oppimista ja opetusta koskevaan yliopistopedagogiseen tietoon, muodostaen pedagogisen sisältö-

tiedon (pedagogical content knowledge) (Lahtinen & Toom, 2011, s. 33). 

 

Opetusta voidaan myös tarkastella yleisemmällä tasolla: yliopiston toteuttamana tehtävänä. Yli-

opiston tehtävänä on yliopistolain (2018) mukaan edistää tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa 

tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja 

ihmiskuntaa. Tässä laajemmassa näkökulmassa huomio siirtyy yksittäisistä tutkija-opettajista ins-

tituutioon ja sen akateemisen yhteisön toimintaan. Tällöin yliopiston yhteiskunnallisen sivistys-

tehtävän ohella tärkeiksi ulottuvuuksiksi nousevat yliopiston organisatoriset rakenteet ja toimin-

takulttuuri. Yliopisto voidaan nähdä esimerkiksi sosiaalisena oppimisyhteisönä (Repo-Kaarento, 

Levander & Nevgi, 2011, s. 100–122), jolloin tunnustetaan opettajien lisäksi myös opiskelijoiden 

rooli oppimis- ja opettamiskulttuurin luojina ja uusintajina (Repo-Kaarento, 2006, s. 29). 

 

Tarkastelen tässä tutkielmassa opetusta sekä yksilötasolla yliopiston tutkija-opettajien opetuspro-

sessina että institutionaalisella tasolla yliopiston suorittamana yhteiskunnallisena sivistystehtä-

vänä, jolloin opetusta toteuttaa koko yliopistoyhteisö tutkija-opettajineen ja opiskelijoineen.  

 

 

2.3 Opetuksen ja tutkimuksen yhteyden historia 

Tutkimusaktiivisen yliopiston juuret ovat 1800-luvun Saksassa. Tällöin valistuksen aatteet va-

pauttivat yliopiston kirkon otteesta, ja tutkimuksen ja opetuksen ykseys nousi keskeiseksi ihan-

teeksi yliopistossa. Syntyi niin sanottu humboldtilainen yliopistoihanne, jonka mukaan tutkimus 

on erottamaton osa opetusta. (Nevgi & Lindblom-Ylänne, 2011b, s. 22.) 

 

Wilhelm von Humboldtia pidetään yhtenä tutkimusaktiivisen yliopiston perustajista. Tutkimuk-

sen ja opetuksen ykseys oli Humboldtin näkemyksen mukaan yliopiston ydin ja yliopisto-opetuk-

sen tuli enimmäisestä opintovuodesta lähtien olla tutkimuksen kannattelemaa. (Tight, 2016, s. 

292; 297.) Humboldt seurasi Friedrich Schleiermacherin ajatusta siitä, että yliopiston tarkoituk-

sena ei ole ”kaataa” tietoa opiskelijoiden päähän, vaan osoittaa miten tietoa luodaan ja löydetään. 

Humboldt näki tiedon jakamattomana kokonaisuutena, jossa yliopiston tavoitteena oli opiskeli-

joiden ja professorien yhteinen totuuden tavoittelu. (Välimaa, 2018, s. 140.) Yhtenä Humboldtin 

perusteena tutkimuksen tuomisessa yliopistoihin oli se, että opetuksella on merkittävä rooli tutki-

muksen laadun parantajana (Harland, 2016, s. 462). Vuoden 1810 tietämillä Humboldt kirjoitti 
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muistiin huomionsa siitä, että tieteen eteneminen on pelkkään tutkimukseen keskittyvään akate-

miaan verrattuna nopeampaa ja elävämpää yliopistossa, missä tieteen ympärillä toimii paljon tar-

mokkaita, reippaita ja nuorekkaita mieliä. Vaikka Humboldt ajattelikin tieteen kehittyvän pääosin 

vain vähän opettavien tieteilijöiden toimesta, oli opetus hänelle ensi sijassa tutkimustyön apu-

neuvo, ei sen este. Humboldt totesi myös, että opetustyön avulla tiede saa yhteyden käytännön 

elämään ja valtion tarpeisiin. (Humboldt, 1990, s. 62–63.)  

 

Vaikka humboldtilainen ihanne uudisti yliopistoa, se ei koskaan toteutunut puhtaana mallina – ei 

Saksassa eikä muualla. Tieteen kehityskulut 1800-luvun alkupuoliskolta lähtien johtivat siihen, 

että humboldtilaisen ajattelun holistisuus ja filosofiset ihanteet jäivät aika nopeasti paitsioon. Po-

sitivismi teki nousuaan, ja laaja-alaisen generalistin sijaan ihannetieteilijäksi nousi kapea-alainen 

spesialisti. (Välimaa, 2018, s. 141–142.) Tiede institutionalisoitui ja tiedeyhteisö kehittyi hierark-

kiseksi järjestelmäksi. 1900-luvulla yliopistojen ja opiskelijoiden määrä kasvoi voimakkaasti, 

varsinkin silloin, kun suuret ikäluokat siirtyivät 1960-luvulla yliopistoihin opiskelemaan. (Nevgi 

& Lindblom-Ylänne, 2011b, s. 23.) Massayliopiston synnyn lisäksi humboldtilaista tutkimuksen 

ja opetuksen yhteyttä ovat heikentäneet tutkimuksen ja opetuksen välinen kilpailu ajasta sekä 

muutokset tutkimuksen, opetuksen ja tiedon luonteessa (Brew, 2012, s. 101; Klinge, 1970, s. 20–

32).  

 

Suomen korkeakouluissa alettiin 1980-luvulta lähtien kehittämään tuloksellisuuteen perustuvia 

ohjausjärjestelmiä, mikä on johtanut managerialismin nousuun. Pyrkimyksenä on virtaviivainen 

organisaatio, jossa tehokkuutta mitataan taloudellisin mittarein. Mittareissa on kuitenkin omat 

ongelmansa. On hyvä huomioida esimerkiksi se, että akateemisessa maailmassa 2000-luvulla on 

suurta vaihtelua siinä, miten erilaisin tavoin eri alojen tutkija-opettajat tekevät työtään. Esimer-

kiksi tutkimustuloksia julkaistaan monin eri tavoin. Siinä missä empiiristä tutkimusta tekevissä 

luonnontieteissä on kirjoitettu nopeassa julkaisutahdissa lyhyitä tutkimusraportteja, ovat yhteis-

kuntatieteilijät julkaisseet harvakseltaan vuosia kirjoittamiaan kirjoja. Näiden ääripäiden välille 

mahtuu muun muassa populaareja tekstejä, somea ja julkiseen keskusteluun osallistumista. Yksi 

ohjausjärjestelmien ongelmista onkin siinä, että akateemista tuottavuutta mitataan kansainvälisten 

julkaisujen artikkeleiden perusteella, vaikka nämä eivät useinkaan ole järkevin foorumi esimer-

kiksi soveltavalle ja humanistiselle tutkimukselle (Välimaa, 2018, s. 336, 341–343.) Suomalaisten 

tutkimusjulkaisujen trendi näyttää olevan, että julkaisut painottuvat yhä enemmän englanninkie-

lisiin vertaisarvioituihin tieteellisiin artikkeleihin muun julkaisemisen jäädessä vähemmälle. Esi-

merkiksi Suomessa julkaistujen monografioiden julkaisumäärä on pudonnut vuosina 2012–2016 

yli 40 prosenttia. (Mathies, Kivistö, Birnbaum, 2019.) 
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Samaan aikaan opetuksesta on tullut vähemmän arvostettua, sillä menestyäkseen akateemisessa 

työssä julkaisujen määrällä on selvästi suurempi merkitys kuin opetusansioilla (Annala, ym., 

2015, s. 134–135; Cadez, Dimovski & Groff, 2017, s. 1455–1456). Cadez ym. (2017, s. 1456) 

toteavat, että useimmiten tutkija-opettajan urakehitys on riippuvainen tutkimussaavutuksista. 

Heidän mukaansa tutkimuspainotteiset arviointimenetelmät voivat kuitenkin olla vahingollisia 

opetuksen laadulle. Voidaankin väittää, että yleinen mielikuva huippuyliopistosta perustuu pi-

kemminkin tutkimuksen kuin opetuksen tasoon. Oppimistuloksia on vaikea mitata, sillä opetuk-

sessa arvioidaan pääasiassa prosesseja. (Mustajoki, 2010, s. 10.)  

 

Näkyvillä on toisaalta myös humboldtilaisen ideaalin mukaisia kehityssuuntia, jotka korostavat 

opetuksen merkitystä. Työelämässä tapahtuneet muutokset ovat kolmen viimeisen vuosikymme-

nen aikana ohjanneet korkeakoulujen fokusta opetukseen ja oppimistuloksiin (OECD, 2021). 

OECD:n (2021) parhaillaan käynnissä oleva AHELO-tutkimus on yksi esimerkki tästä kehitys-

suunnasta. AHELO on tutkimusprojekti, jonka keskeinen päämäärä on kehittää kansainvälinen 

alusta korkeakoulutuksen oppimistulosten arviointiin. AHELO kysyy, mitä ensimmäisen korkea-

koulututkintonsa suorittaneet opiskelijat tietävät ja osaavat tehdä. Myös Suomessa voidaan nähdä 

Humboldtilaisen ideaalin nousua. Yliopistolaki (2011) velvoittaa yliopistot osallistumaan sään-

nöllisesti ulkoisen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin. Arviointia toteuttava Kansalli-

sen koulutuksen arviointikeskus (2022) uudisti suomalaisten korkeakoulujen auditointimalliaan 

auditointikierrokselle 2018–2024 siten, että siinä korostuu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden li-

säksi koulutuksen opiskelijakeskeisyys. 

 

Humboldtilainen ideaali näkyy myös Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopiston (2012) opetuk-

sen ja opintojen eettisten periaatteiden mukaan kaikki tutkijat opettavat ja kaikki opettajat tutki-

vat. Eettisissä periaatteissa todetaan, että tutkimuksen ja opetuksen erottaminen toisistaan on kei-

notekoista, eikä vastaa nykyisiä asiantuntijatehtävän vaatimuksia. Eettisissä periaatteissa todetaan 

myös, että jos tutkimusta ei välitetä edelleen opettamalla, se irtoaa muusta yhteiskunnasta. Hel-

singin yliopisto pyrkii eettisissä periaatteissaan esteettömään vuorovaikutukseen tieteen ja ope-

tuksen välillä. Tämä vuorovaikutus nähdään huippututkimuksen jatkuvuuden edistäjänä ja sen 

turvaajana, että Helsingin yliopistossa toimiviin tutkimusryhmiin hakeutuu jatkossakin hyviä 

nuoria tutkijoita. Kun opiskelija integroidaan osaksi tutkimusryhmää, on se HY:n eettisten peri-

aatteiden mukaan konkreettinen osoitus yliopistoyhteisöön kuulumisesta. (Helsingin yliopisto, 

2012.) 

 

Viime vuosina tutkimuksen ja opetuksen yhteyden tutkimus on suuntautunut kohti laajaa lähes-

tymistapaa, joka kattaa niin opiskelijoiden keskeisen roolin, syvällisen tarkastelun mahdollisista 

synergioista opetuksen ja tutkimuksen välillä ja näkemykset, jotka liittyvät instituutioiden 
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kulttuuriin ja yliopistopolitiikkaan. Opiskelijoiden keskeiseen rooliin liittyen esimerkiksi Hea-

leyn, Flintin ja Harringtonin (2014) ehdottama käsitteellinen ja käytännöllinen viitekehys ”Opis-

kelijat kumppaneina” (Students as Partners) on juuri nyt kuuma aihe korkeakoulutuksessa. Sen 

perusideana on kehittää malleja jaetuista tutkimuksen ja oppimisen tiloista, joissa akateeminen 

henkilöstö ja opiskelijat muodostavat kumppanuuden. (Gros, Viader, Cornet, Martinéz & Palés, 

2020, s. 109; 112.) 

 

 

2.4 Tutkimuksen ja opetuksen yhteyden malleja ja ulottuvuuksia 

Siinä missä Humboldt puhui tutkimuksen ja opetuksen ykseydestä, käytetään nykytutkimuksessa 

termiä tutkimuksen ja opetuksen yhteys (research-teaching nexus tai teaching-research nexus). 

Tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä kutsutaan suomeksi myös nimellä tutkimusperustainen opetus 

(Annala ym., 2015; Toom & Pyhältö, 2020). Tutkimuksen ja opetuksen yhteydellä tarkoitetaan 

tutkimuskirjallisuudessa sellaista tutkimuksen ja opetuksen välistä suhdetta ja vaikutustapojen 

(link) verkostoa, joka on luonteeltaan läheinen, välttämätön ja kiistaton (Tight, 2016, s. 293). El-

ken ja Wollscheid (2016, s. 7) jäsentävät moninaista tutkimusaluetta erottamalla toisistaan tutki-

muksen ja opetuksen yhteyden sekä tutkimuksen ja oppimisen yhteyden. Siinä missä tutkimuksen 

ja opetuksen yhteyden analyysiyksikkö on opettaja, on tutkimuksen ja oppimisen yhteyden ana-

lyysiyksikkö opiskelija.  

 

Gros ym. (2020) arvelevat, että kaikkein tunnetuin ja vaikutusvaltaisin malli tutkimuksen ja ope-

tuksen yhteydestä olisi lähtöisin Healeyltä (2005) ja myöhemmin Healeyltä ja Jenkinssiltä (2009). 

Mallia siteerataan edelleen aktiivisesti, eikä sille ole löytynyt ratkaisevasti eroavaa vaihtoehtoa 

(Elken ja Wollscheid, 2016, s. 16; ks. esim. Gutman, 2021). Healey ja Jenkins (2009) kuvaavat 

tutkimuksen ja opetuksen yhteyden muotoja nelikentässä (Kuvio 2), jossa tutkimuksen ja opetuk-

sen yhteyttä lähestytään opetussuunnitelman näkökulmasta. Nelikentän akseleilla on kaksi yhtey-

den avainulottuvuutta: vaaka-akselilla opetuksen painotus liukuu tutkimuksen sisältökysymyk-

sistä tutkimusprosesseihin ja ongelmiin; pystyakselille sijoittuvat ääripäät opiskelijakeskeinen ja 

opettajakeskeinen opetus. Pystyakseli vastaa myös ulottuvuuksia, joissa opiskelijoita kohdellaan 

joko osallistujina tai yleisönä. Nelikentässä ilmenee näin neljä tutkimuksen ja opetuksen yhteyden 

osa-aluetta: 1) tutkimukseen perehtyvä (research-tutored), 2) tutkimusta tekevä (research-ba-

sed), 3) tutkimustuloksia välittävä (research-led) sekä 4) tutkimustraditioita välittävä osa-alue 

(research-oriented) (käsitteiden käännökset: Annala ym., 2015). 
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Kuvio 2: Tutkimuksen ja opetuksen yhteys (Healey & Jenkings, 2009) 

 

Healeyn (2005, s. 69–72) mukaan harva opetussuunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan yhteen 

nelikentän osa-alueeseen. Healeyn esimerkeissä perinteinen luentotyyppinen yliopisto-opetus si-

joittuu nelikentän vasempaan alaneljännekseen, tutkimustuloksia välittävälle osa-alueelle, ja tut-

kivia menetelmiä käyttävä opetus oikeaan yläneljännekseen, tutkimusta tekevälle osa-alueelle. 

Griffithsin (2004, s. 722) mukaan tutkimusvetoisessa opetuksessa kiinnitetään vain vähän huo-

miota siihen, että saavutettaisiin tutkimuksen ja opetuksen yhteyden kaksisuuntaiset hyödyt. Hän 

sanoo, että tutkiviin oppimismenetelmiin perustuva tutkimusta tekevä opetus minimoi opiskelijan 

ja opettajan välisten roolien etäisyyden ja hyödyntää tarkoitushakuisesti kaksisuuntaisia vuoro-

vaikutuksia tutkimuksen ja opetuksen välillä. Vasemmassa yläneljänneksessä olevaa tutkimuk-

seen perehtyvää on opetus, jossa opiskelijat osallistuvat opettajien ohjaamina pienryhmissä to-

teutettuihin keskusteluihin tai kirjoittavat esseitä. Oikeassa alaneljänneksessä sijaitsevan tutkimu-

straditioita välittävän opetuksen päämääränä on perehdyttää tutkimuksen eetokseen ja kehittää 

opiskelijoiden tutkimustyöhön liittyvää tietotaitoa. (Healey, 2005, s. 70; Healey & Jenkins, 2009, 

s. 6–7.) Healeyn ja Jenkinsin (2009, s. 7) mukaan opetussuunnitelmien tulisi sisältää kaikki neljä 
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OPETUS 

PAINOTTAA 

TUTKIMUKSEN 

SISÄLTÖÄ 

 

OPETUS 

PAINOTTAA 

TUTKIMUS- 

PROSESSEJA 

JA ONGELMIA 
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tutkimuksen ja opetuksen yhteyden osa-aluetta. He kritisoivat korkeakoulutuksen keskittyvän 

liian usein nelikentän alaosaan, mutta eivät toivo myöskään opiskelijoiden viettävän kaikkea ai-

kaansa nelikentän yläpuoliskolla.   

 

Brew (2013, s. 608–609) pitää Healeyn ja Jenkinsin nelikenttämallia hyödyllisenä tutkimuksen ja 

opetuksen yhteyden näkökulmien pohtimiseen, mutta nostaa esiin mallin rajoitukset. Brewin mu-

kaan malli yksinkertaistaa liikaa kenttää, joka on luonteeltaan monimutkainen. Lisäksi monet 

opetussuunnitelmiin liittyvät päätökset tehdään osasto- tai jopa institutionaalisella tasolla. Brew’n 

mukaan käytännön pedagoginen päätöksenteko tulisikin ottaa vahvemmin tutkimuksen ja opetuk-

sen yhteyden malleihin mukaan. Myös Visser-Wijnveen, Van Driel, Van der Rijst, Verloop ja 

Visser (2010, s. 203–208) suuntaavat huomion tutkimuksen ja opetuksen yhteyden moninaisuu-

teen ja yksittäisen tutkija-opettajan näkökulmaan. He kehittävät Healeyn (2005) topologiaa edel-

leen ja identifioivat yksityiskohtaisia toimintatapoja opiskelijoiden osallistamiseen, luoden viisi 

tutkimuksen ja opetuksen yhteyden profiilia: 1) tutkimustulosten opettaminen, 2) tutkimukseen 

perehdyttäminen, 3) tutkijan ammattiin perehdyttäminen, 4) tutkimuksen toteuttamisen avustami-

nen ja 5) tutkimusyhteistyössä toteutettujen tutkimuskokemusten tarjoaminen. Kullekin profiilille 

liittyy oma opettajan rooli, joka on vastaavasti: 1) ekspertti, 2) motivaattori, 3) roolimalli, 4) oh-

jaaja (tutor) ja 5) opas (guide). 

 

Trowler ja Wareham (2007, s. 14) jäsentävät tutkimuksen ja opetuksen yhteyden erilaisia suuntia 

taulukon 1 kuvaamalla tavalla. Trowlerin ja Warehamin (emt.) esille tuoma integroitu suhde aset-

taa myös haasteen aiheen tutkimukseen. Esimerkiksi Becker ja Kennedy (2005, s. 173) ja Za-

morski (2002, s. 416) havaitsivat tutkimuksissaan, että osa tutkija-opettajista kokee opetuksen ja 

tutkimuksen olevan niin läheisessä suhteessa, että opetus- ja tutkimustyötä on vaikea selkeästi 

erottaa toisistaan, jolloin myös spesifin vaikutussuhteen identifioiminen on mahdotonta. Trowle-

rin ja Warehamin (emt.) mukaan tutkimuksen ja opetuksen suhde voi olla myös käänteinen, jol-

loin opetuksen vaikuttaessa positiivisesti tutkimukseen vaikuttaa samalla tutkimus negatiivisesti 

opetukseen ja päin vastoin. Käänteinen suhde voisi ilmetä esimerkiksi kuvitteellisessa tilanteessa, 

jossa opiskelijoita osallistetaan tutkimukseen tavalla, joka ei ole opetuksen tavoitteiden mukai-

nen, mutta josta on kuitenkin hyötyä tutkimukselle. 
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Taulukko 1: Tutkimuksen ja opetuksen yhteyden suunnat (Trowler & Wareham, 2007, s. 14) 

Integroitu suhde 

Tutkimus ja opetus eivät ole erillään toisistaan, huomattavaa limittäytymistä. 

Positiivinen suhde 

Tutkimuksella on positiivinen vaikutus ope-

tukseen 

Opetuksella on positiivinen vaikutus tutki-

mukseen 

Riippumaton suhde 

Tutkimus ja opetus ovat riippumattomia toisistaan (neutraali suhde) 

Negatiivinen suhde 

Tutkimuksella on negatiivinen vaikutus ope-

tukseen 

Opetuksella on negatiivinen vaikutus tutki-

mukseen 

Käänteinen suhde (Mixed relationship) 

Opetus vaikuttaa tutkimukseen positiivisesti, 

tutkimus vaikuttaa opetukseen negatiivisesti. 

Opetus vaikuttaa negatiivisesti tutkimukseen, 

tutkimus vaikuttaa opetukseen positiivisesti 

 

Aiemmassa tutkimuksessa on otettu huomioon myös epäsuoran yhteyden mahdollisuus. Hughes 

ja Tight (Tightin, 2016, s. 301 mukaan) identifioivat viisi mahdollista tutkimuksen ja opetuksen 

suhdetta: 1) riippumaton suhde, 2) suora suhde, 3) oppineisuuden (scholarship) välittämä epä-

suora suhde, 4) osaston tai tieteenalan välittämä epäsuora yhteys ja 5) opetuksen kehitystyön vä-

littämä epäsuora yhteys. Suoralla vaikutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa opetus vaikuttaa suo-

raan tutkimukseen. Epäsuora vaikutus (indirect effect) sisältää jonkin välittävän tekijän, jota ti-

lastotieteessä kutsutaan nimellä välittävä muuttuja (mediating variable) (Meyers, Gamst & 

Guarino, 2006, s. 597). Kun opetuksen ja tutkimuksen yhteydessä otetaan huomioon epäsuora 

yhteys (Kuvio 3), opetuksen (A) vaikutusta tutkimukseen (B) välittää jokin kolmas tekijä (C) tai 

opetus (C) itse voi toimia välittävänä tekijänä jonkin kolmannen tekijän (A) vaikutukselle tutki-

mukseen (B).  

 

 

 

 

 

2.5 Tutkimuksen ja opetuksen yhteyden tutkimuksen haasteet 

Korkeakoulututkimus on monitieteinen tutkimusala, jota toteutetaan enimmäkseen varsinaisen 

kasvatustieteen kentän ulkopuolella. Tämä tekee aiheen tutkimuksesta hajanaista, mutta tuo myös 

rikkautta ideoihin, menetelmiin ja teoreettisiin viitekehyksiin. (Tigh, 2016, s. 294.) Tutkimuksen 

ja opetuksen yhteyttä käsittelevän tutkimuskirjallisuuden perusteella on selvää, että tutkimuksen 

ja opetuksen välinen yhteys on luonteeltaan erittäin monimutkainen ja moniulotteinen. Yksiselit-

teisten määrittelyjen puute tutkimuksen ja opetuksen käsitteille sekä useat kontekstisidonnaiset 

A   C     B 

Kuvio 3: Epäsuoran vaikutuksen ketju (Morgan & Winship, 2007, s. 65) 
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tekijät aiheuttavat sen, että on vaikeaa määrittää mitattavissa olevia indikaattoreita tutkimuksen 

ja opetuksen yhteydelle. (Elken & Wollscheid, 2016.) Käyn seuraavassa läpi muutamia keskeisiä 

aiheen tutkimukseen liittyviä haasteita. 

 

Yksi keskeisimmistä tutkimusalueen haasteista on se, että yliopistojen tutkiva ja opettava henki-

löstö ymmärtää tutkimuksen ja opetuksen välisen yhteyden ja siihen liittyvät käsitteet vaihtelevin 

tavoin. Esimerkiksi tutkimuksen ja opetuksen yhteyden toteutumisena pidetään usein sitä, että 

opettaja opettaa uusimpaan tutkimustietoon perustuvaa tietoa tai omia tutkimustuloksiaan (An-

nala ym., 2015, s. 137). Tämä vastaa kuitenkin vain yhtä tutkimuksen ja opetuksen yhteyden osa-

aluetta – tutkimustuloksia välittävää opetusta. Näkemykset tutkimuksen ja opetuksen yhteydestä 

vaihtelevat myös riippuen esimerkiksi siitä, mitkä ovat tutkija-opettajien käsitykset omasta am-

matillisesta toimijuudestaan (Gutman, 2021), koulutusten päämääristä (Brennan, Cusack, Dela-

hunt, Kuznesof & Donnely, 2019), opiskelijoiden osallisuudesta (Blomster, Venn ja Virtanen, 

2014), tutkimuksesta ja opetuksesta (Brew, 2012) sekä tiedosta itsestään (Brew, 1999; Robertson, 

2007). Esimerkiksi tutkimus voidaan ymmärtää tutkimuksena yleisesti tai juuri parhaillaan toteu-

tettavana yksittäisenä tutkimustyönä. Tutkimuksella voidaan myös viitata yksinomaan tutkimus-

julkaisuun tai se voidaan nähdä laajasti kokonaisena uuden tiedon tuottamisen prosessina. (Brew, 

2012; Visser-Wijnveen ym., 2010.) Näkemykset opetuksesta ja oppimisesta taas voivat vaihdella 

esimerkiksi sen mukaan, onko opetuksen keskiössä tutkimustulosten opettaminen vai asiantunti-

jatyöhön liittyvään osaamiseen perehdyttäminen (Visser-Wijnveen ym., 2010), tai lähestytäänkö 

opetusta ja oppimista opettaja- vai opiskelijakeskeisesti (Blomster ym., 2014; Brew, 2012; Cao, 

Postareff, Lindblom-Ylänne & Toom, 2019).  

 

Yhtenä merkittävimpänä selittävänä tekijänä erilaisiin näkemyksiin tutkimuksen ja opetuksen yh-

teydestä pidetään tieteenalojen institutionaalisia ja kulttuurisia eroavaisuuksia (Elken ja Woll-

scheid, 2016; Tight, 2016). Becher (1989) kuvailee näitä eroja akateemisiksi heimoiksi ja revii-

reiksi (academic tribes and territories). Becherin ajattelua seuraten Välimaa (2018, s. 228–343) 

toteaa, että tieteenalojen toimintakulttuurien (disciplinary cultures) tarkastelu tarjoaa näkökul-

man, jonka kautta voidaan tarkastella sitä, miksi yliopistoissa esiintyy erilaisia ymmärryksiä tie-

teestä ja niistä tavoista, joilla tieteellistä tutkimusta tehdään.   
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Välimaan mukaan akateemisen maailman kulttuurieroja voidaan tarkastella sosiologisessa neli-

kentässä (Kuvio 4), jonka vaaka-akselilla on käsitys tiedon luonteesta ja pystyakselilla tapa hank-

kia ja analysoida tietoa. Vaaka-akseli kertoo, mikä on tieteenalalla ratkaistavan ongelman luonne. 

Tutkimuksen ääripäät ovat tällä akselilla ”puhdas” ja ”soveltava”. Puhtaan tutkimuksen lähtökoh-

tana olevat tieteenalan teoriat ja tutkimuskohteet määräytyvät pääasiassa tieteenalan sisällä mää-

ritellyistä ongelmista. Soveltavan tutkimuksen ongelmat ja niiden ratkaisut taas kytkeytyvät käy-

tännön maailmaan. Pystyakselilla jäsennetään tutkimuksen metodeja, jotka voivat olla ”kovia” tai 

”pehmeitä”. Kovilla tieteenaloilla viitataan empiiriseen luonnontieteelliseen tutkimukseen, jonka 

tuloksia analysoidaan useimmiten tilastollisin menetelmin ja suhteessa vallitseviin teoreettisiin 

käsityksiin. Pehmeillä tieteenaloilla tutkimustuloksia analysoidaan usein laadullisin menetelmin 

ja tutkijan aineistosta tekemillä tulkinnoilla. Kovien ja pehmeiden tutkimusalojen eroja voi ku-

vailla siten, että kovissa tieteissä selitetään ilmiöitä, kun taas pehmeissä tieteissä päämääränä on 

ilmiöiden ymmärtäminen. (Välimaa, emt.)  

 

Tapa ymmärtää tutkimus siis vaihtelee tieteenalojen välillä. Becherin ja Trowlerin mukaan kovilla 

ja puhtailla tieteenaloilla tutkimus käsitetään kapeammin kuin pehmeillä ja soveltavilla tieteen-

aloilla (Elkenin & Wollscheidin, 2016, s. 15 mukaan).  Myös opetuksen luonne vaihtelee tieteen-

aloittain. Lindblom-Ylänne, Trigwell, Nevgi ja Ashvin (2006, s. 294) havaitsivat tutkimukses-

saan, että kovien tieteenalojen yliopisto-opettajat käyttävät todennäköisemmin tietoa siirtävää ja 

opettajakeskeistä lähestymistapaa opetukseen, kun taas pehmeissä tieteissä lähestymistapa ope-

tukseen on useammin opiskelijoiden tiedon rakentumista tukevaa ja opiskelijakeskeisempää. 

Fysiikka Lääketiede 

Sosiologia 
Kasvatus-

tiede 

KOVA 

PEHMEÄ 

PUHDAS 
SOVEL-

LETTU 

Kuvio 4: Nelikenttä tieteenalojen kulttuureista ja esimerkit yksit-

täisten tieteenalojen sijoittumisesta siihen (Välimaa, 2018, s. 341). 
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Akselilla puhdas/soveltava ei sen sijaan löytynyt merkittäviä eroja lähestymistavoissa opetuk-

seen. (Lindblom-Ylänne ym., emt.)   

 

Nyky-yliopistossa tutkimuksen ja opetuksen välinen positiivinen suhde on laajasti humboldtilai-

sen perinteen ylläpitäjien kannattamaa, mutta sitä pidetään myös itsestäänselvyytenä. Samaan ai-

kaan useat tutkimukset toteavat suhteen olevan olematon tai jopa negatiivinen. (Elken & Woll-

scheid, 2016; Tigh, 2016.) Hattien ja Marshin (1996) tutkimus on luultavasti viitatuin ja siten 

vaikutusvaltaisin tutkimuksen ja opetuksen suhteen tutkimuksista (Tight, 2016, s. 297). Siinä Hat-

tie ja Marsh kyseenalaistavat uskomuksen tutkimuksen ja opetuksen toisiaan hyödyttävästä suh-

teesta. He perustelevat kantaansa sillä, että julkaisuaktiivisuus (research productivity) ja opiske-

lijoiden arvioima opetuksen tehokkuus (teaching effectiveness) eivät ole riippuvaisia toisistaan. 

Tämä tutkimusasetelma antaa kuitenkin vain kapean näkökulman yhteyden tarkasteluun. Elken 

ja Wollscheid (2016, s. 7–8) huomauttavat, että saatuihin tuloksiin tutkimuksen ja opetuksen vä-

lisestä yhteydestä vaikuttaa merkittävällä tavalla se, kuinka nämä kaksi käsitettä määritellään. He 

toteavat kirjallisuuskatsauksessaan tutkimusten löytävän useammin positiivisen synergisen yh-

teyden tutkimuksen ja opetuksen välille esimerkiksi silloin, kun tutkimusta tarkastellaan pelkkien 

julkaisujen määrää laajemmin.  

 

 

2.6 Opetuksen positiiviset vaikutustavat – aiempi tutkimus 

Monissa tutkimuksen ja opetuksen välistä suhdetta tarkastelevissa tutkimuksissa näyttäisi olevan 

julkilausumaton ennakko-oletus siitä, että tutkimuksen ja opetuksen suhde on epäsymmetrinen, 

jolloin annetaan kyllä ymmärtää, että tutkimuksen tulisi ohjata ja informoida opetusta, mutta sel-

keitä tapoja, joilla opetuksen tulisi vaikuttaa tutkimukseen, ei esitetä. (Gros ym., 2020, s. 110.) 

Opetuksen positiivisia vaikutustapoja tutkimukseen on kartoitettu aiemmassa tutkimuksessa ver-

rattain vähän (Charles, 2018; Elken & Wollscheid, 2016; Gros ym., 2020; Harland, 2016) ja kes-

kittyen usein tiettyjen opetusmenetelmien käyttöön. Esimerkiksi Horta, Duatel ja Veloso (2012) 

totesivat tutkimuksessaan opetuksen positiivisen vaikutusten tutkimukseen lisääntyvän, kun opis-

kelijoita osallistetaan opetuksen kautta tutkimusprosessiin.  

 

Tähän asti vain Becker ja Kennedy (2005) ovat keskittyneet yksinomaan erilaisten opetuksen po-

sitiivisten vaikutustapojen kuvailuun. He kysyivät erään kanadalaisen yliopiston tutkimusaktiivi-

silta taloustieteilijöiltä (n = 65), miten opetus parantaa tutkimusta. Becker ja Kennedy identifioi-

vat 13 erilaista opetukseen liittyvää ja integroituvaa toimintaa, jotka vaikuttavat tutkimukseen 

positiivisesti: 1)  ymmärryksen hiominen 2) opettamisen kautta oppiminen, 3) opetukseen val-

mistautuminen, 4) opiskelijoille selittäminen, 5) luokkahuonetrauma, 6) keskustelu opiskelijoiden 
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kanssa, 7) opiskelijoiden kysymykset, 8) esimerkkien valmistaminen, 9) koekysymykset, 10) 

opiskelijoiden ohjaaminen, 11) pedagogiset kokeilut, 12) oppikirjojen kirjoittaminen, 13) tutki-

musstrategian kehittäminen. Näiden toimintojen kerrottiin tukeneen tutkimusajattelua, mahdol-

listaneen tutkimusideoiden testaamisen, tuottavan tutkimusideoita, vahvistaneen tutkimuksen 

merkitystä ja yleisesti rikastaneen tutkimusta.  

 

Erilaisia positiivisia vaikutustapoja on noussut esiin myös tutkimuksissa, joissa on kartoitettu tut-

kija-opettajien näkemyksiä opetuksen ja tutkimuksen yhteydestä. Neumann (1992) haastatteli 33 

luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkija-opettajaa. Hän toi tulok-

sissa esiin kaksi vaikutustapaa: laajentava vaikutus (The broadening effect) ja nuorekas kontakti 

(The youthful contact). Ensimmäisessä opetus mahdollistaa oman kapean tutkimusalan sijoitta-

misen laajempaan kontekstiin ja auttaa pysymään tutkimusalan kehityksessä mukana. Toisessa 

vaikutustavassa vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa parantaa tutkimusajattelua ja pitää ”he-

reillä”. Lisäksi opiskelijoiden nähtiin välittävän yhteyttä laajempaan maailmaan, ehkäisten eris-

tyneisyyttä ja jämähtäneisyyttä. 

 

Robertson (2007, s. 549) haastatteli 24 eri tieteenaloja edustavaa tutkija-opettajaa uusiseelantilai-

sesta yliopistosta. Hän havaitsi tutkimuksessaan, että ne tutkija-opettajat, jotka eivät olleet tehneet 

oletusta yksisuuntaisesta yhteydestä tutkimuksesta opetukseen, tunnustivat opetuksen tukevan 

tutkimustaan. Robertson nosti esiin seuraavat positiiviset vaikutustavat: 1) opetusta valmisteleva 

perehtyminen tutkimuskirjallisuuteen auttaa tutkija-opettajia näkemään oman erikoistuneen tut-

kimusalansa laajemmassa kontekstissa, 2) prosessi, jossa kandidaattiopiskelijoille joutuu selittä-

mään monimutkaisia konsepteja, auttaa selkeyttämään tutkimusongelmia, 3) opetus voi tarjota 

foorumin, jossa tutkimusideoita voi testata puhumalla niistä ääneen, 4) opiskelijoiden kysymykset 

ja odottamattomat näkökulmat voivat tuottaa uusia tutkimusideoita ja -suuntia, 5) opiskelijat voi-

vat heijastaa laajemman yhteisön näkemyksiä, jotka auttavat tälle yhteisölle suunnattujen tutki-

musten suunnittelua ja 6) hyvä opetus nähdään investointina tutkimukseen, sillä se varmistaa hy-

vien ja halpojen maisteriopiskelijoiden käyttämisen tutkimuksen työvoimana.  

 

Visser-Wijnveen ym. (2010) haastattelivat 30 humanistisen tieteiden tutkija-opettajaa hollantilai-

sesta yliopistosta ja nostivat esiin vaikutustavan, jossa tutkimustiedon opettaminen saa opettajan 

reflektoimaan omaa tieteenalaansa. Farcasin, Bernandesin ja Matosin (2016) portugalilaisessa yli-

opistossa suorittamien fokusryhmähaastattelujen tulokseksi saatiin, että tutkimuksen ja opetuksen 

yhteys motivoi professorien tutkimusta. Lisäksi tutkija-opettajat kertoivat, että: 1) vuorovaikutus 

opiskelijoiden kanssa antaa uusia ideoita ja dataa tutkimukselle, 2) tutkimuksen ja opetuksen yh-

teys rohkaisee opiskelijoita osallistumaan tutkimukseen ja 3) opetus kouluttaa uusia tutkijoita. 

Brennan ym. (2019) haastattelivat 28 tutkija-opettajaa irlantilaisesta yliopistosta. He saivat 
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tulokseksi, että opetus rikastaa tutkimusta ja tutkimus rikastaa opetusta. Vaikutustapoja kuvailtiin 

kaksi: 1) opetus vaikuttaa tutkimuksen suuntaan, ja 2) opetus lisää ymmärrystä omasta tutkimuk-

sesta, mikä puolestaan synnyttää uusia ideoita tutkimukseen. 

 

Caon, Postarefin, Lindblom-Ylänteen ja Toomin (2021) tutkimuskyselyyn osallistui 101 opetta-

jankouluttajaa kahdesta suomalaisesta yliopistosta. Tutkimukseen osallistuneet kertoivat opetuk-

sen kehittäneen kriittistä ajattelua, ja että opettamisesta on saatu tutkimustyötä parantavia ideoita 

ja inspiraatiota. Harlandin (2016) tutkimukseen osallistuneilta viideltä uusi-seelantilaisen yliopis-

ton ekologian tutkija-opettajalta kysyttiin, miten opiskelijoiden oppimiskokemukset ovat paran-

taneet heidän tutkimustaan. Vaikutustavoiksi kuvailtiin: 1) tutkimusmenetelmien ja koeasetel-

mien suunnittelun uudelleenharkinta, 2) mahdollisuus tutkimusmenetelmien pohdintaan, 3) en-

nakkokäsitys tulevasta ohjaussuhteesta opiskelijoiden kanssa ja 4) erikoistuneen tutkimuksen nä-

keminen laajemmassa kontekstissa. 

 

Positiivisten vaikutustapojen kartoitusta opetuksesta tutkimukseen leimaa näkökulmien ja rajaus-

ten hajanaisuus sekä systemaattisen luokittelun ja luokittelua ohjaavan teorian ja typologian puute 

(Gros ym, 2020, s. 110). Toisin sanoen sen selvittäminen, mitä jo tiedetään, on haastavaa. Kun 

aiemman tutkimuksen kuvailemia vaikutustapoja tarkastellaan kokonaisuutena näkyy, ettei eri-

laisia ilmiön tasoja (yksilöllinen, yhteisöllinen, yhteiskunnallinen) jäsennellä selkeästi toisistaan 

erillisiksi, vaan ne tuntuvat sekoittuvan helposti toisiinsa. Vaikutustapojen kuvailujen abstrak-

tiotasot vaihtelevat myös selvästi. Vaikuttaa, että aiheen tutkimuksesta puuttuu jaetut kriteerit 

tutkimusongelmien olennaisuudesta, yhteiset standardit vaikutustapojen kuvauksille ja selkeät 

konventiot tulosten kommunikoinnille. Näin ollen aiheen tutkijoiden näyttäisi olevan vaikeaa ra-

kentaa kumulatiivista jatkumoa toistensa työlle. Kuhn (1994) sanoo tällaisen tutkimuksen olevan 

esiparadigmaattisessa vaiheessa. 

 

 

2.7 Oppineisuus ja tutkija-opettajien työhyvinvointi 

Otan tässä teoriaosuuden viimeisessä luvussa tarkasteluun tutkimuksen ja opetuksen yhteyden 

keskeiset toimijat ja tämän tutkimuksen informantit, tutkija-opettajat. Tarkoitan tutkija-opettajilla 

henkilöitä, joiden työtehtäviin kuuluu yliopistolla tutkimus ja opetus. Seuraan Brewin, Boudin, 

Crawfordin ja Lucasin (2018, s. 2297) näkemystä, jonka mukaan tutkimuksen ja opetuksen yh-

teyden ymmärtämiseksi tarvitaan vivahteikasta ymmärrystä siitä, miten akateemiset työntekijät 

ymmärtävät työnsä. McInnis (2010, s. 149–150) luonnehtii akateemisen tiedekunnan ammatti-

laisten identiteettejä kuvaillen, kuinka he jakavat vahvasti yhteisen työmoraalin ja kuinka he ovat 

vakaumuksellisesti uudismielisiä ja suuren yleisön hyvää palvelevia. McInnisin maalaa 
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akateemisesta professiosta ylvään ja yhtenäisen kuvan, jossa pyyteetön tiedon tavoittelu menee 

henkilökohtaisen edun tavoittelun edelle. Näkemyksellä on eittämättä perustansa, mutta se on 

kaukana tutkija-opetajan arjesta ja kaipaa kriittistä tarkastelua (ks. Kivistö & Pihlström, 2018). 

Esimerkiksi Tapanila (2021) kertoo, että yliopisto managerialismi saattaa vaarantaa akateemisen 

eetoksen mukaisen toiminnan ja heikentää työhyvinvointia.  

 

Boyer (2016, s. 80–87) pyrkii laajentamaan perinteistä ”oppineen” (scholar) määritelmää, joka 

kuvaa myös tutkija-opettajia. Hänen mukaansa tänä päivänä oppineella tarkoitetaan useimmin 

ihmistä, jolla on akateeminen arvo korkeakoulussa tai yliopistossa, ja joka välittää osaamisensa 

opiskelijoille tai muuten soveltaa oppimaansa käytännössä. Boyer kritisoi tällaista määritelmää 

oppineesta, sillä se näkee opettamisen ja tiedon soveltamisen irrallisina, ikään kuin oppineisuu-

desta kasvavina toimintoina. Hänen mukaansa tieto ei välttämättä kehity seuraten lineaarista pol-

kua, vaan sen kulku on usein kaksisuuntainen. Teoria johtaa käytäntöön, mutta myös käytäntö 

johtaa teoriaan, ja parhaimmillaan opetus muokkaa sekä tutkimusta että käytäntöä. Tästä näkö-

kulmasta voidaan Boyerin mukaan muodostaa kokonaisvaltaisempi ja dynaamisempi ymmärrys 

oppineisuudesta, missä jäykät opettamisen ja tutkimuksen kategoriat nähdään laajemmin ja mää-

ritellään joustavammin. Näin voidaan Boyerin mielestä päästää irti vanhasta ja väsyneestä ”tutki-

mus vastaan opetus” -debatista. Boyerin mukaan hyvä opettaminen tarkoittaa sitä, että tiedekun-

nasta oppineineen muodostuu oppijoiden yhteisö, jossa tietoa ei vain välitetä, vaan sitä myös 

muokataan ja laajennetaan. Lukemisen, luokkahuonekeskustelun, opiskelijoiden kysymysten ja 

kommenttien avulla myös professorit työnnetään luoviin uusiin suuntiin. (Boyer, 2016, s. 80–87.) 

 

Työhyvinvointi on yksi keskeisimmistä työelämän kysymyksistä (Laine, 2017, s. 14), eivätkä yli-

opistot tee tästä poikkeusta. Työhyvinvoinnin tila näkyy muun muassa työn tuloksellisuudessa 

(Hakanen, 2011, s. 22). Opetus- ja kulttuuriministeriön Visio 2030 -hankkeen hyvinvoivat kor-

keakouluyhteisöt -työryhmä (OKM, 2021, s. 28–31) esitti raportissaan, että työntekijöiden hyvin-

vointi on keskeinen edellytys korkeakoulujen tehtävien toteutumiselle. Työryhmän mukaan hy-

vinvoivan korkeakouluyhteisön tunnusomaiset piirteet ovat osaava ja kannustava johtaminen, ta-

savertaisuus, vuorovaikutteisuus, monipuoliset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, hyvät 

edellytykset osaamisen kehittämiseen ja organisaation joustava rakenne. Kuormittumisella ja va-

kavimmillaan loppuun palamisella on vakavia seurauksia yksilölle, työyhteisölle ja yhteiskun-

nalle. Korkeakoulupedagoginen tutkimus on tunnistanut korkeakouluopettajia kuormittaviksi te-

kijöiksi esimerkiksi suuren työmäärän, vähäisen tuen ja työn merkityksettömäksi kokemisen 

(Toom & Pyhältö, 2020, s. 29).  

 

Työhyvinvoinnin tutkimuksessa on perinteisesti keskitytty sairauksiin, vaurioihin, häiriöihin ja 

työkyvyttömyyteen (neljä D:tä: disease, damage, disorder & disability), mutta 2000-luvulla 
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positiivisen psykologian ruokkima käänne asetti keskipisteeseen ihmisten vahvuudet ja optimaa-

lisen toiminnan. Muutosta kuvaa, että työuupumuksen (burnout) sijaan tarkastellaan työn imua 

(work engagement). (Laine, 2017, s. 95; Schaufeli & Bakker, 2010, s. 11.) Schaufeli, Salanova, 

González-Román ja Bakker (2002, s. 73–74) kertovat, että työuupumuksen kolmena ulottuvuu-

tena voidaan pitää loppuun kulumista (exhaustion), kyynisyyttä ja työtehokkuuden puutetta. Työn 

imun ulottuvuudet taas ovat näille täysin vastakkaiset: energisyys, osallisuuden kokemus (invol-

vement) ja työtehokkuus. Schaufeli ym. (2002, s. 74) luonnehtivat työn imua työhön liittyväksi 

positiiviseksi ja tyydyttäväksi mielentilaksi, jota kuvaavat tarmokkuus (vigor), omistautuminen 

(dedication) ja uppoutuminen (absorption). Tarmokkuutta määrittelee heidän mukaansa kokemus 

energisyydestä ja työhön liittyvä henkinen resilienssi, halukkuus panostaa työhön sekä sinnikkyys 

vastoinkäymisiä kohdatessa. Omistautumista kuvaavat työn merkityksellisyyden kokemus, in-

nokkuus, inspiraatio, ylpeys ja haasteisiin tarttuminen. Uppoutuminen taas tarkoittaa täydellistä 

työhön keskittymistä, jolloin aika kulkee nopeasti ja työstä on vaikea irrottautua. Työn imun tar-

kastelu on tärkeää siksikin, että pelkkä tyytyväisyys työhön ei välttämättä välity työn tulokselli-

suuteen. Hakasen (2011, s. 22) mukaan tyytyväinen työntekijä voi suoriutua työstään kelvolli-

sesti, mutta ei välttämättä ponnistele parantaakseen toimintaansa, koska on tilanteeseensa tyyty-

väinen. Työn imussa taas työskennellään innostuneesti, halutaan tehdä parhaansa ja tavoitteiden 

saavuttamiseksi tehdään aloitteita ja tuetaan muuta työyhteisöä.   

 

 

  



 

21 

 

3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, kuvata ja analysoida tapoja, joilla opetus vaikut-

taa positiivisesti tutkimukseen yliopistossa, ja siten luoda perustaa humboldtilaisen yliopistoihan-

teen uudelleentulkinnalle nyky-yliopistossa. Lisäksi tavoitteena on muodostaa eri tarkastelun nä-

kökulmat huomioiva jäsennelty esitys näistä vaikutustavoista. Seuraan muiden muassa Elkenin ja 

Wollscheidin (2016, s. 15) ja Grosin ym. (2020, s. 110) kannattamaa laaja lähestymistapaa tutki-

muksen ja opetuksen yhteyden tarkasteluun, sillä se lisää mahdollisuuksia tutkimuksen ja opetuk-

sen välisten vaikutustapojen  havaitsemiseen. Laajassa lähestymistavassa opetusta ja tutkimusta 

tarkastellaan prosesseina, ja tutkija-opettajien toiminnan lisäksi huomioidaan yhteisöllinen ja yh-

teiskunnallinen ulottuvuus. Aiemman tutkimustiedon sekä tämän tutkimuksen esitutkimuksen ja 

teoriaosuuden teoreettisten lähtökohtien perusteella tutkimuskysymykseksi muodostui:  

 

1. Millaisin tavoin tutkimus hyötyy opetuksesta?  

 

Tutkimuskysymykseen etsitään vastauksia haastattelemalla kokeneita tutkija-opettajia Helsingin 

yliopiston maatalous-metsätieteellisestä sekä bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta ja ana-

lysoimalla aineistoa yhdistämällä aineistolähtöistä ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysia.  

 

 

4 Tutkimuksen kulku ja menetelmät 

Kun tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja kartoittaa niitä vaikutustapoja, joissa tutkimus hyö-

tyy opetuksesta, oli laadullinen eli kvalitatiivinen menetelmä selkeä valinta tutkimusstrategiaksi. 

Laadullinen tutkimus on laajassa merkityksessä tieteellisten menetelmien suuntaus, jossa pyritään 

ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti (Lähdesmäki, 

Hurme, Koskimaa, Mikkola & Himberg, 2021). Pidin tutkimukseni laadullisen analyysin suunta-

viivana Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010, s. 16) kuvaamaa laadullisen tutkimuksen 

ideaa – jonkin uuden ja ennen havaitsemattoman löytämistä – uusia jäsennyksiä ja merkityksiä 

sekä ennen kuvailemattomia tapoja ymmärtää inhimillistä todellisuutta.  

 

4.1 Tutkimukseni ontologinen ja epistemologinen käsitys 

Avaan aluksi hieman tutkimuksen ontologiaa ja epistemologiaa, eli käsityksiäni siitä, missä muo-

dossa etsimäni tieto on, miten tätä tietoa on tuotettu ja mitä pidän tietona. Habermasin tiedonin-

tressiteorian mukaisesti tämän tutkimuksen suhdetta tietoon voi kutsua praktiseksi tiedonintres-

siksi. Habermasin tiedonintresseissä tiedon syntymistä ei ymmärretä objektiivisena, itsenäisenä 

ja yksilöstä erillisenä, vaan tietoa etsivää systemaattista tutkimusta ohjaavat sosiokulttuurisen 
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elämän uusintamisen tarpeet ja niiden tyydyttämisen välineet: työ, interaktio ja valta. Praktisen 

tiedonintressin kautta yhteisön uusintaminen tapahtuu kielivälitteisen kommunikatiivisen toimin-

nan välityksellä. Toiminnan suuntana on yhteisön perinteen jatkaminen sekä yhteisymmärryksen 

turvaaminen ja laajentaminen yksilöiden ja yhteisöjen välillä. (Kannas, 1987, s. 10–12.) Tämän 

tutkimuksen tiedonkäsitystä voi kutsua myös pragmaattiseksi. Pragmatistisen filosofian periaat-

teellinen lähtökohta on, että tieteellistä tiedonmuodostusta ja totuutta tulee tarkastella käytännön 

toiminnan näkökulmasta. Tällöin kokemus ja käytännön toiminta muodostavat tiedonmuodostuk-

sen perustan. (Siljander, 2014, s. 134.) Ajattelen siis, että tutkimukseni informanteilla on hallus-

saan kokemuksen ja käytännön toiminnan kautta syntynyttä tietoa tutkimukseni kohteesta – ta-

voista, joilla tutkimus hyötyy opetuksesta. 

 

 

4.2 Esitutkimus ja tutkimusongelman hahmottuminen  

Tutkimusryhmämme kysyi tiedeyhteisöltä 

suuntaa tutkimukseen lokakuun alussa 2020 

Viikin opetus- ja tutkimustilan pellolla järjeste-

tyllä yhteiskehittämisen (co-creation) työpajalla 

Tutkimuskysymysvaellus. Suunnittelemani ja 

ohjaamani taideperustaisia menetelmiä hyödyn-

tänyt työpaja toimi tutkimusprosessimme esitut-

kimuksena ja siihen osallistui 19 Helsingin yli-

opiston bio- ja ympäristötieteellisen sekä maa-

talous- metsätieteellisen tiedekunnan jäsentä. 

 

Työpajan tavoitteena oli määrittää tutkimuksen suuntaa tutkijayhteisön tarpeiden mukaiseksi. Ke-

räsimme työpajan aikana taustatietoa osallistujien tutkimuskokemuksesta ja opetuksen määrästä 

sekä kokemuksia tutkimuksen ja opetuksen läheisyydestä ja ammatillisesta identifioitumisesta 

akselilla tutkija/opettaja-akselilla. Työpajan aikana havainnoimme esiin nousseita kokemuksia 

tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä edistävistä ja estävistä tekijöistä. Lopuksi kysyimme vielä osal-

listujilta, miten meidän tulisi fokusoida tutkimustamme, ja millaisiin kysymyksiin meidän tulisi 

etsiä vastauksia. Koostin esitutkimuksen taustatiedot kuvallisiksi esityksiksi ja teemoittelin esiin 

nousseet tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä estävät ja edistävät tekijät sekä vastaukset tutkimuk-

sen fokusointiin ja tutkimuskysymyksiin liittyvät vastaukset. Taustatiedot antoivat viitteitä siitä, 

että tutkijayhteisössä on monipuolisia ammatillisia positioita, joilla kullakin voi olla oma ainut-

laatuinen näkökulmansa tutkimuksen ja opetuksen yhteyden tarkasteluun. Tutkimuksen ja ope-

tuksen yhteyttä edistävissä tekijöissä nousivat esiin muun muassa akateemisen yhteisön tukeen 

Kuva 1: Työpaja Tutkimuskysymysvaellus.  
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sekä tutkija-opettajan ja opiskelijan vuorovaikutukseen liittyvät aiheet. Estävissä tekijöissä aiheita 

olivat muiden muassa tutkimusta ja opetusta ohjaavat sekä yliopiston rakenteisiin liittyvät tekijät. 

Teemat, jotka liittyivät asenteisiin ja arvoihin, ajanhallintaan ja pedagogiseen osaamiseen, koet-

tiin sekä tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä vahvistavina että heikentävinä. Tutkimuksen fokusta 

käsittelevät ja tutkimuskysymykseen liittyvät vastaukset nostivat esiin teemoja, jotka liittyivät 

käsitteen tutkimuksen ja opetuksen yhteys (research-teaching nexus) määrittelyyn, tutkimuksen 

ja opetuksen vuorovaikutukseen, käytänteisiin, rakenteisiin, yhteiseen kehitystyöhön, opiskeli-

janäkökulmaan ja työhön liittyviin asenteisiin. Työpajan tuloksista kerrottiin tutkijayhteisölle kir-

joittamassani blogipostauksessa (ks. Kontula, 2020). 

 

Analysointivaiheen jälkeen kokoonnuimme koko tutkimusryhmän kanssa keskustelemaan työpa-

jan suuntaa antavista tuloksista. Aineistosta  nousi esiin mielenkiintoinen kysymys: ”Miten opet-

taminen voi vaikuttaa positiivisesti tutkimukseen?” Kysymyksen merkitystä korosti se, että tähän 

liittyvä aiempi tutkimus on vähäistä (Elken & Wollscheid, 2016, s. 56). Tutkimusprosessin ede-

tessä tutkimusryhmämme nosti edellä mainitun kysymyksen ratkaistavaksi tutkimusongelmaksi. 

Esitutkimus auttoi myös valmistautumaan tulevan tutkimuksen haasteisiin rakentaen sille sekä 

tiedollista että metodologisista pohjaa. Erityisen arvokkaana pidin sitä, että sain alustavaa käsi-

tystä tutkimukseni informanteista, tutkija-opettajista. Havaintoni esitutkimuksen hyödyistä ovat 

siten yhteneviä Malqvistin, Hellbergin, Möllåsin, Rosenin ja Shevilin (2019) tutkimuksen tulos-

ten kanssa. Malmqvist ym. (2019, s. 1) toteavat, että esitutkimuksella on tärkeä rooli kokonais-

valtaiselle kvalitatiiviselle tutkimusprosessille. He sanovat, että huolellisesti organisoidulla ja to-

teutetulla esitutkimuksella voidaan parantaa tutkimuksen laatua, sillä esitutkimuksen tulokset voi-

vat antaa tärkeää tietoa tutkimuksen myöhempiä vaiheita varten. 

 

 

4.3 Haastateltavat 

Kysyn tässä tutkimuksessa: Millaisin tavoin tutkimus hyötyy opetuksesta? Oletimme tutkimus-

ryhmämme kanssa, että parhaiten tähän kysymykseen osaavat vastata sellaiset kokeneet tutkija-

opettajat, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta ymmärtää tutkimuksen ja opetuksen välistä yhteyttä 

elämäntieteiden aloilla (tutkimusryhmän arvion mukaan). Lisäksi tutkimusaktiivisuuden rajaksi 

asetettiin vähintään yksi julkaisu vuodessa viimeisen viiden vuoden ajalta. Haastateltavien valinta 

muistuttaa siten Alastalon ja Åkermanin (2010, s. 374) kuvaamaa asiantuntijahaastattelua, jossa 

kiinnostuksen ensisijaisena kohteena ei ole itse asiantuntija, vaan henkilöä haastatellaan sen tie-

don vuoksi, jota hänellä oletetaan olevan. Käyttämästämme aineistonkeruusta voidaan käyttää 

myös nimitystä eliittiotanta, jossa haastateltavien valintaan vaikuttaa tutkijoiden arvio siitä, ke-

neltä voisi parhaiten saada tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 88).  
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Kutsu haastateltavaksi lähetettiin 21 tutkija-opettajalle. Haastatteluihin osallistui 17 tutkija-opet-

tajaa, joista 10 työskenteli maatalous-metsätieteellisessä ja seitsemän bio- ja ympäristötieteelli-

sessä tiedekunnassa. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tieteenaloihin 

kuuluvat: 1) elintarvike- ja ravitsemustieteet, 2) maataloustieteet, 3) metsätieteet, 4) taloustiede 

sekä 5) mikrobiologia (Helsingin yliopisto, 2021a). Bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekunnan 

tieteenalat ovat: 1) ekologia ja evoluutiobiologia, 2) genetiikka, genomiikka ja solubiologia, 3) 

molekulaarinen kasvibiologia, 4) rakennebiologia ja virologia sekä 5) neurobiologia (Helsingin 

yliopisto, 2021b). Tutkimuksen informantteina oli tutkija-opettajia taloustiedettä lukuun otta-

matta kaikilta näiltä tieteenaloilta. Haastateltavien tehtävänimikkeitä olivat yliopistonlehtori (n = 

10), apulaisprofessori (n = 1) ja professori (n = 6). Haastateltavien tutkimuskokemus vuosissa 

vaihteli 15 vuodesta 38 vuoteen (keskiarvo M = 26, keskihajonta SD = 7,34).  

 

Kolmella haastatelluista ei ollut lainkaan ja yhdellä vain vähän pedagogisia opintoja, kolme il-

moitti suorittaneensa viiden opintopisteen pedagogiset opinnot tai muita pedagogisia kursseja, 

kahdella oli takanaan vähintään 10 opintopisteen arvosta opettajan pedagogisia tai yliopistopeda-

gogisia opintoja ja kahdeksan oli suorittanut vähintään 25 opintopistettä opettajan pedagogisia 

opintoja tai yliopistopedagogiikan opintoja.  

 

Yksi haastateltavista arvioi nykyisen opetuksensa määrän satunnaisiksi luennoiksi tai opetuksen 

avustamiseksi, yksi arvioi opettaneensa muutamilla kursseilla useamman vuoden ajan ja loput 

haastateltavista (n=15) ilmoittivat opettaneensa monilla kursseilla useamman vuoden ajan. Heistä 

neljä arvioi opetuksensa pitkäaikaiseksi, johon on kuulunut myös kurssien suunnittelua ja kehi-

tystä. 11 haastateltavaa ilmoitti edellisen lisäksi toimivansa opetuksen kehityksessä myös kan-

sainvälisesti. Kaksi haastateltavaa ilmoitti opettavansa kandi- ja maisteritasolla,  loput 15 kertoi-

vat opettavansa kandi-, maisteri- ja jatko-opintotasoilla. 

 

Haastateltavien vastaukset koetusta ammatti-identiteetistä sekä tutkimuksen ja opetuksen yhtey-

destä nykyisessä työtehtävässä näkyvät oheisessa nelikentässä (Kuvio 5). Suurin osa haastatelta-

vista koki ammatti-identiteettinsä enemmän opettajaksi kuin tutkijaksi, kolmen haastateltavan ko-

kiessa itsensä enemmän tutkijaksi kuin opettajaksi, ja kolme haastateltavaa asettivat ammatti-

identiteettinsä janan puoliväliin. 12 haastateltavaa ilmoitti tutkimuksensa ja opetuksessa olevan 

ennemmin läheisessä yhteydessä kuin selkeästi erillään. Neljä haastateltavaa ilmoitti tutkimuksen 

ja opetuksen olevan enemmin selkeästi erillään kuin läheisessä yhteydessä. 
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Kuvio 5. Nelikenttä haastateltavien kokemasta ammatti-identiteetistä sekä tutkimuksen ja opetuksen yhtey-

destä nykyisessä työtehtävässä. 

 

Haastateltavien iän jätän tämän tutkielman yhteydessä huomioimatta, sillä en pidä sitä tutkimuk-

sen kannalta oleellisena tietona. Ajattelen Taylorin (2012, s. 390) tapaan, että tutkittavien ikäka-

tegoriat olettavat normatiiviset kehityskulut ja elämänpolut ja esittävät tutkittavat tiettyjen sosi-

aalisten ikäluokittelujen puolesta puhujina. 

 

 

4.4 Haastattelut 

Haastattelin tutkimukseen osallistujat marras-joulukuussa 2020. Haastattelujen muotona oli puo-

listrukturoitu teemahaastattelu, joka Metsämuurosen (2006, s. 115) mukaan sopii hyvin tilantei-

siin, joissa halutaan selvittää heikosti tiedostettuja asioita. Puolistrukturoitu haastattelu asettuu 

kyselyn ja avoimen haastattelun välimaastoon. Se etenee teemoittain ja siinä haastattelijalla on 

vapaus selkiyttää haastateltavan ymmärrystä ja esittää jatkokysymyksiä. Viisi haastattelua toteu-

tettiin kävelyhaastatteluina (ks. Bamberg, 2017), kaksi perinteisenä istumahaastatteluna ja loput 

kymmenen haastattelua toteutettiin videohaastatteluina. Kävelyhaastattelut ja istumahaastattelut 

nauhoitettiin kannettavilla nauhureilla ja zoom-haastattelut sovelluksen omalla ääninauhoitus-

ominaisuudella. Haastatteluiden kielinä käytettiin suomea ja englantia. 

TUTKIMUKSENI JA OPETUKSENI 

OVAT LÄHEISESSÄ YHTEYDESSÄ 

TUTKIMUKSENI JA OPETUKSENI  

OVAT SELKEÄSTI ERILLÄÄN 

IDENTIFIOIN ITSENI 

ENIMMÄKSEEN 

OPETTAJAKSI 

IDENTIFIOIN ITSENI 

ENIMMÄKSEEN 

TUTKIJAKSI 
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Valmistin haastattelun kulkua ohjaavan haastattelurungon (Liite 1) yhteistyössä tutkimusryhmän  

Viivi Virtasen ja Henna Asikaisen kanssa. Haastattelurungon suunnittelun perustana käytettiin 

Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston HowUTeach -hankkeen kehittämää kyselyä (Helsingin 

yliopisto, 2019), Brennan ym. (2019) haastattelurunkoa sekä Matthewsin, Dwyerin, Russelin ja 

Enrightin (2019) haastattelukysymyksiä. Haastattelun aluksi kerroin, että mielenkiinnon kohteena 

on ensisijassa opetustyö, joka tapahtuu tutkielmien ohjauksen ulkopuolella. Arvelimme tutkimus-

ryhmässä tämän painotuksen nostavan paremmin esiin varsinaiseen opetustyöhön liittyviä merki-

tyksiä, jotka voisivat ohjaustyön kuvauksissa jäädä piiloon. Kymmenen haastattelun yhteydessä 

havaitsin, että haastateltava tuntui ymmärtävän tutkimuksen lähes yksinomaan tutkimusjulkai-

suiksi. Siksi lopuissa seitsemässä haastattelussa kerroin haastattelun alkuun, että määrittelemme 

tutkimuksen kokonaisvaltaisena uuden tiedon tuottamisen prosessina.  

 

Itse haastattelu eteni teemoittain: 1) haastateltavan tausta, 2) tutkimus ja opetus ja 3) opiskelija-

vuorovaikutus. Haastattelun kysymyksiä olivat muun muassa: Onko tutkimuksesi hyötynyt tai 

saanut tukea opetuksestasi? Hyödyttääkö vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa tutkimustyötäsi? 

Haastattelun lopussa pyysin haastattelijaa vielä sijoittamaan oman opetuksensa Healeyn (2005) 

nelikenttään tutkimuksen ja opetuksen yhteydestä (ks. Luku 2.4) ja kysyin, toisiko tämä jotain 

sanomatta jääneitä huomioita mieleen. Nauhoitettujen haastattelujen kestot vaihtelivat 56 minuu-

tista 75 minuuttiin.  

 

 

4.5 Aineiston analyysi 

Sovelsin aineiston analyysissa aineistolähtöistä eli induktiivista sisällönanalyysia, jota tuin muo-

dostamalla tapauskuvauksia yksittäisistä positiivisista vaikutustavoista opetuksesta tutkimukseen. 

Täydensin sisällönanalyysia abduktiivisella eli teoriaohjaavalla analyysilla. Seurasin analyysis-

sani Rakkolaisen ja Enringin (2010, s. 325) ajatusta siitä, että erilaiset analyysimenetelmät voivat 

rakentavalla dialogilla täydentää toisiaan ja ratkoa kunkin menetelmän sisäisiä ongelmia. 

 

 

4.5.1 Laadullinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja tapauskuvaukset 

Päätimme tutkimusryhmän kesken valita analyysimenetelmäksi laadullisen sisällönanalyysin, 

sillä sen tarkoitus vastasi tavoitettamme – saada tiivistetty ja yleisessä muodossa oleva kuvaus 

tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 117). Analysoitavan aineiston muodosti ns. 

peruslitterointitasoon litteroidut haastattelut. Näistä litteroin itse kaksi englanninkielistä 
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haastattelua ja loput litteroitiin litterointipalvelussa. Litteroidun aineiston kokonaispituus oli yh-

teensä 140 sivua.  

 

Seurasimme Mayringin (2000, s. 107–108) askelettain etenevää aineistolähtöistä sisällönanalyy-

simallia (inductive category development) (Kuvio 6). Menettelytavan ideana on muodostaa ensin 

teoreettiseen taustaan ja tutkimuskysymykseen perustuva kategorioiden määrittelyn kriteeri. Tä-

män jälkeen aineistoa käydään läpi muodostaen samalla alustavia kategorioita, joiden määrää vä-

hennetään vaiheittain. Kategoriat käydään uudelleen läpi palauttamalla ne analyysiprosessin al-

kuun, samalla tarkistaen niiden reliabiliteetti. Kun aineiston pääkategoriat vakiintuvat, käydään 

vielä aineisto viimeisen kerran läpi ja tarkistetaan sen reliabiliteetti. Luokittelun reliabiliteetti ar-

vioidaan Mayringin mallissa tutkimusryhmän koulutettujen jäsenten suorittamien sisällönanalyy-

sien vertailulla. Tuloksien reliabiliteetti tarkistetaan Mayringin mukaan vertailemalla saatuja tu-

loksia aiempiin tutkimuksiin. (Mayring, 2000, s. 106–107.) 

 

 

 

 

Ensimmäisellä analyysikierroksella kukin tutkimusryhmämme jäsen analysoi yhden ja saman 

haastattelun itsenäisesti, jonka jälkeen vertailimme tuloksiamme. Toisella analyysikierroksella 

analysoimme itsenäisesti kaikki saman aineiston uudestaan. Vertailussa totesimme kategorioiden 

määrittelyn kriteereiden ja abstraktiotasojen lähestyneen toisiaan. Kolmannella yhteisellä analyy-

sikierroksella otimme käsittelyyn uuden haastattelun. Yhteinen tarkastelu osoitti, että 

Tutkimuskysymys, 

tutkimuksen tarkoitus 

Kategorioiden kriteerien ja abstraktiotason määrittely 

Askeleittain etenevä kategorioiden muodostaminen 

määriteltyjen kriteerien ja abstraktiotason mukaisesti. 

Kategorioiden liittäminen yhteen tai uusien kategorioiden muodostaminen. 

Kategorioiden tarkistus, 

kun aineistosta on käyty läpi 10-50% 

Formatiivinen 

reliabiliteetin tarkistus 

Aineiston viimeinen läpikäynti Summatiivinen 

reliabiliteetin tarkistus 

Tuloksien tulkinta 

Kuvio 6: Aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheittainen malli (Mayring, 2000)   
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kategorioiden muodostamisen kriteerit olivat tutkimusryhmän kesken riittävän yhtenäiset, jotta 

voitaisiin ottaa käsittelyyn laajempi aineisto. Neljännellä analyysikierroksella otin mukaan kaikki 

loput haastattelut ja muu tutkimusryhmä jakautui kahdeksi työryhmäpariksi, joista kumpikin ana-

lysoi puolet aineistosta. Vertailussa totesimme, että olimme päässeet lähemmäksi konsensusta 

kategorioiden kriteereistä.  

 

Tämän jälkeen jatkoin analyysin tekoa itsenäisesti. Kävin aineiston läpi yhteensä neljä kertaa, 

samalla liittäen yhteen muodostamiani alakategorioita ja luoden niille pääkategorioita. Tuin ana-

lyysityötäni kirjoittamalla koko litteroidun aineiston tapauskuvauksiksi, sillä luokittelulla on 

usein taipumus etäännyttää koodaaja aineistostaan (Salo, 2015, s. 178). Tapauskuvaus tarkoittaa 

haastattelun pohjalta laadittua tiivistelmää, johon kiteytetään tapauksen olennaisimmat asiat (Saa-

ranen-Kauppinen ja Puusniekka, 2006). Poimin jokaisesta haastattelusta tiettyä vaikutustapaa ku-

vailevat puheenvuorot ja kirjoitin ne yhtenäisiksi referaateiksi. Tapauskuvauksien avulla pystyin 

hahmottamaan yksittäisistä vaikutustavoista annetun tiedon kokonaisuuksina. Pystyin siten sisäl-

lönanalyysia tehdessäni tulkitsemaan paremmin, mitkä vaikutustapojen kuvailut vastaavat muo-

dostamiani kategorioita ja miten alustavat kategoriat olivat yhdistettävissä toisiinsa. Tapausku-

vaukset tukivat myös pääluokkien eli teemojen muodostamista. 

 

Luokittelun tuloksena syntyi kolmitasoinen jäsennys, joka rakentuu kolmesta hierakkisesta ta-

sosta: teema, kategoria ja opetuksen positiivinen vaikutus tutkimukseen. Ylin teema-taso jäsentää 

haastateltavien erilaisia näkökulmia vaikutusten tarkasteluun.  Kategoria-taso kuvaa erilaisia vai-

kutuksen kohteita tutkimuksessa ja opetuksen positiivinen vaikutus tutkimukseen -tasolle sijoittu-

vat yksittäiset vaikutustavat. Mallin esikuvana toimi Visser-Wijnveen ym. (2010, s. 202) tutki-

muksen kolmitasoinen malli tutkimuksen ja opetuksen ideaalista yhteydestä.  

 

Tutkimusryhmäni tarkisti tekemäni aineiston luokittelun reliabiliteetin joulukuussa 2021. Tutki-

musryhmäni muut jäsenet suorittivat aineistolähtöisen sisällönanalyysin tekemäni luokkajaon 

mukaisesti ja totesivat luokkajaon vastaavan aineiston sisältöjä todenmukaisesti. Tarkistin tulos-

ten reliabiliteetin vertailemalla aiemman tutkimuksen havaitsemia vaikutustapoja (ks. pohdinta, 

luku 7) ja sijoittamalla ne luokittelumalliini.  

 

 

4.5.2 Abduktiivinen sisällönanalyysi analyysin täydentäjänä 

Esitän tuloksissa teemat tutkija-opettajan työhyvinvointi sekä tutkimuksen ja yhteiskunnan yhteys, 

joiden muodostamisessa sovelsin teoriaohjaavaa eli abduktiivista sisällönanalyysia. Aiemmin ku-

vaamassani Mayringin (2000) aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa kategorioiden määrittelyn 

kriteeriä ohjaavat tutkimuskysymys ja teoreettinen viitekehys, joka on tutkimuksessani 
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tutkimuksen ja opetuksen yhteys (research-teaching nexus). Sovelsin abduktiivista sisällönana-

lyysiä, koska edellä mainittujen kahden teeman osalta pelkkä aineistolähtöisyys ja teoreettinen 

viitekehys eivät tarjonneet selkeitä yhteisiä nimittäjiä kategorioiden muodostamiselle.    

 

Abduktiivisessa sisällönanalyysissa aineiston analyysin alussa edetään aineistolähtöisesti, ja lop-

puvaiheessa analyysia ohjaa teoria. (Krippendorf, 2004, s. 36–38; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 

109.) Paavolan ja Hakkaraisen (2006, s. 273) mukaan abduktion näkökulmasta on olennaista, että 

erilaisten tulkintojen perustana käytetään havaintojen antamia vihjeitä. Abduktiivista analyysia 

käytetään esimerkiksi silloin, kun analyysissa nousee esiin ongelmallinen ilmiö, jolle ei tunnu 

löytyvän selitystä. Abduktiivisen analyysin avulla haetaan teoriaan tukeutuen parasta selitystä, 

joka paitsi selittää itse ilmiön, toimii myös suhteessa muihin tiedossa oleviin asioihin. Parhaan 

selityksen testaamiseen voidaan käyttää metakäsitteellisiä arviointikriteerejä, kuten mielekkyys, 

yksinkertaisuus ja selitysvoima. Abduktio on heikko päättelymuoto. Sen avulla saadut tulokset 

täytyy vielä erikseen testata ja todentaa.  (Paavola & Hakkarainen, 2006, s. 270–273.)  

 

Haastateltavat esittivät havaintoja opetuksen positiivisista vaikutuksista tutkimusta tukevaan työ-

hyvinvointiin. Nämä havainnot toimivat abduktiivisen päättelyn vihjeinä, joille löysin yhteisen 

nimittäjän työhyvinvoinnin tutkimussuunnasta: työn imu (work engagement) (ks. Luku 2.7). 

Muodostin teeman alakategoriat kahdesta työn imun ulottuvuudesta: tarmokkuus (vigor) ja omis-

tautuminen (dedication). Työn imun kolmanteen ulottuvuuteen, uppoutumiseen (absorption), liit-

tyviä merkityksiä ei aineistosta noussut esiin.  

 

Teeman tutkimuksen ja yhteiskunnan yhteys alakategoriat perustuvat aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin esiin nostamiin yksittäisiin vaikutustapoihin. Näiden kategorioiden analyysi täyden-

nettiin teoriaohjaavasti. Yksittäisiä vaikutustapoja olivat: 1) opetus välittää yhteiskunnan vaiku-

tusta tutkimuksen, 2) osaavien asiantuntijoiden koulutus lisää tutkimuksen yhteiskunnallista vai-

kuttavuutta ja 3) opetus tukee yhteiskuntaan suuntautuvaa tutkimusviestintää. Näistä ensimmäi-

sen teoreettinen tausta yhdistyy Benjaminin (1999) sekä Mustajoen ja Mustajoen (2017) esiin 

nostamiin näkemyksiin tutkimuksen ja yhteiskunnan kaksisuuntaisesta vuorovaikutuksesta, jossa 

tutkimus saa ymmärrystä esimerkiksi siitä, miten tietoa käytetään, mitä tietoa tarvitaan ja miten 

yhteiskunta voi käyttää hyväkseen uutta tietoa. Vaikutustavan kategorian nimeksi tuli siten yh-

teiskunnan vaikutus tutkimukseen. Kaksi viimeistä vaikutustapaa kytkeytyy tutkimuksen yhteis-

kunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvään teoriaan (ks. luku 2.1; Kivistö & Pihlström, 2018; Mus-

tajoki & Mustajoki, 2017) ja näin ollen nimesin niiden kategorian tutkimuksen yhteiskunnalliseksi 

vaikuttavuudeksi. 
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5 Tutkimustulokset  

Esitän tässä luvussa tutkielmani tulokset, eli vastaukseni tutkimuskysymykseen: Millaisin tavoin 

tutkimus hyötyy opetuksesta? Esittelen aluksi kaikkien havaittujen vaikutustapojen kokonaisuutta 

moninäkökulmaisessa esityksessä. Tämän jälkeen esittelen tuloksien osa-alueita teema kerrallaan 

ja kuvailen samalla yksittäisissä vaikutustavoissa ilmenevää monimuotoisuutta. 

 

 

5.1 Tapoja, joilla tutkimus voi hyötyä opetuksesta  

Tutkimukseni päätuloksena syntyi moninäkökulmainen esitys tavoista, joilla tutkimus voi hyötyä 

opetuksesta (taulukko 2). Taulukon tasot ovat teema, kategoria ja opetuksen positiivinen vaikutus 

tutkimukseen. 

 

Taulukko 2: Moninäkökulmainen esitys tavoista, joilla tutkimus voi hyötyä opetuksesta 

Teema  Kategoria Opetuksen positiivinen vaikutus tutkimukseen 

Tutkimusprosessi Tutkimuksen suunnittelu Opetus synnyttää tutkimusaiheita ja -ideoita 

Esitutkimuksen toteuttaminen opetuksessa 

Opetus tukee tutkimussuunnitelman tekoa 

Tutkimuksen toteutus Tutkimusmenetelmän kehitys opetuksessa 

Tutkimusaineiston hankinta opetuksessa 

Aineiston analyysi opetuksessa 

Tutkimuksen raportointi Opetus tukee tutkimusjulkaisun kirjoitusprosessia 

Tutkimusjulkaisun kirjoittaminen opiskelijoiden kanssa 

Tutkija-opettajan 

työhyvinvointi 

Työn imu Opetus tuo tarmokkuutta tutkimustyöhön 

Opetus lisää omistautumista tutkimustyöhön 

Tutkija-opettajan 

tutkimukseen liit-

tyvä asiantuntijuus 

Tieteellinen ajattelu Opetus tukee tieteellistä ajattelua 

Tieteellisen teorian hal-

linta ja tutkimusmenetel-

mäosaaminen 

Opetus laajentaa teorianhallintaa 

Opetus paljastaa teorian aukkoja ja heikkoja kohtia 

Opettaminen tukee tutkimusmenetelmäosaamista 

Viestintä- ja vuorovaiku-

tusosaaminen 

Opetus kehittää tutkimusviestintätaitoja 

Opetus kehittää sosiaalista osaamista ja vuorovaikutustaitoja 

Opetus tuo vuorovaikutuksen välineitä tutkimukseen 

Tiedeyhteisö Tutkimuksen henkilöstö-

resurssi 

Opiskelijat tutkimuksen työvoimana 

Opetus rekrytointina 

Opetus kouluttaa uusia tutkijoita 

Yhteisöllisyys Yhteisöllinen opiskelukulttuuri vahvistaa tiedeyhteisöä  

Yhteistyöverkostot Opetus laajentaa tutkimuksen yhteistyöverkostoa 

Tutkimuksen ja yh-

teiskunnan yhteys 

Yhteiskunnan vaikutus 

tutkimukseen 

Opetus välittää yhteiskunnan vaikutusta tutkimukseen 

Tutkimuksen yhteiskun-

nallinen vaikuttavuus 

Osaavien asiantuntijoiden koulutus lisää tutkimuksen yhteis-

kunnallista vaikuttavuutta 

Opetus tukee yhteiskuntaan suuntautuvaa tutkimusviestintää 
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Teemat kuvaavat viittä eri näkökulmaa, joista käsin haastateltavat tarkastelivat tapoja, joilla tut-

kimus hyötyy opetuksesta: 1) tutkimusprosessi, 2) tutkija-opettajan työhyvinvointi, 3) tutkija-

opettajan tutkimukseen liittyvä asiantuntijuus, 4) tiedeyhteisö ja 5) tutkimuksen ja yhteiskunnan 

yhteys. 12 kategoriaa on nimetty vaikutuksen kohteen mukaisesti. Kategorioihin sijoittuvat yksit-

täiset opetuksen positiiviset vaikutukset tutkimukseen, eli erilaiset vaikutustavat. Vaikutustavat 

eroavat toisistaan joko vaikutuksen kohteen mukaisesti tai niiden tekijöiden/toimijoiden suhteen, 

jotka saavat vaikutuksen aikaan.  Teemat, kategoriat ja yksittäiset vaikutustavat eivät ole tarkka-

rajaisia ja limittyvät osin toisiinsa.  

 

Tutkimusprosessi-teemassa tutkimusta hyödyttäviä vaikutustapoja kohdistui kaikkiin tutkimus-

prosessin vaiheisiin: suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. Teemoissa tutkija-opettajan työ-

hyvinvointi ja tutkija-opettajan asiantuntijuus näkökulma on yksilötasolla. Opetuksen nähtiin vai-

kuttavan positiivisesti niin työn imuun, tieteelliseen ajatteluun, teorian hallintaan, tutkimusmene-

telmäosaamiseen kuin viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen. Tiedeyhteisö-teemassa näkökulma 

laajenee yksilöstä yhteisölliselle tasolle. Tässä näkökulmassa tutkimuksen koettiin hyötyvän ope-

tuksen tuomasta henkilöstöresurssista, opetuksen vahvistamasta yhteisöllisyydestä ja opetuksen 

laajentamista yhteistyöverkostoista. Yhteiskunnallista näkökulmaa edustaa teema tutkimuksen ja 

yhteiskunnan yhteys. Opetuksen nähtiin tukevan tutkimuksen ja yhteiskunnan yhteyttä ensinnäkin 

välittämällä yhteiskunnan vaikutusta tutkimukseen ja toiseksi parantamalla tutkimuksen yhteis-

kunnallista vaikuttavuutta. Tulososion seuraavissa luvuissa esitellään tarkemmin yhteensä 25 yk-

sittäistä tutkimusta hyödyttävää vaikutustapaa, jotka piirtyivät aineistosta esiin. 

  

 

 Suora vaikutus 

 

 Välillinen vaikutus 

 

 Opetuksen  

 välittämä vaikutus 

 

 

 

Opetus 

Tutkija-opettajan 

työhyvinvointi 

Tutkija-opettajan 

asiantuntijuus 

Yhteiskunta 

 

 

Tutkimus  

 

Tutkimusprosessi 

Tiedeyhteisö 

Kuvio 7: Opetuksen positiiviset vaikutukset tutkimukseen – yhteydet ja niiden muodot 
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Tuloksissa esiintyy sekä suoria (musta nuoli) että epäsuoria opetuksen positiivisia vaikutuksia 

tutkimukseen (Kuvio 7).  Suoralla vaikutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa opetus vaikuttaa 

tutkimukseen suoraan ilman vaikutusta välittäviä tekijöitä. Epäsuorassa vaikutuksessa opetuksen 

vaikutus tutkimukseen välittyy jonkin kolmannen tekijän kautta, tai opetus toimii jonkin kolman-

nen tekijän vaikutuksen välittäjänä (Meyers, Gamst & Guarino, 2006, s. 597; Tight, 2016, s. 301). 

Tuloksissa nousi esiin kaksi erilaista epäsuoran vaikutuksen ketjun muotoa. Näistä ensimmäi-

sessä, opetuksen välillisessä vaikutuksessa tutkimukseen (tumman harmaa nuoli), opetuksen po-

sitiivinen vaikutus tutkimukseen välittyy tutkija-opettajan työhyvinvoinnin ja asiantuntijuuden 

sekä tiedeyhteisön välityksellä. Epäsuoran vaikutuksen toisessa muodossa opetus hyödyttää tut-

kimusta toimimalla itse välittävänä tekijänä yhteiskunnan ja tutkimuksen välisessä yhteydessä 

(vaalean harmaa nuoli). 

 

 

5.2 Tutkimusprosessi -teema 

Teemassa tutkimusprosessi tarkastellaan opetuksen hyötyjä tutkimukselle näkökulmasta, jonka 

fokuksessa on tutkimusprosessi ja opetuksen vaikutukset tutkimusprosessiin. Tutkimusprosessi-

teeman kategoriat muodostuivat haastateltavien kuvaamista kolmesta tutkimusprosessin vai-

heesta: 1) tutkimuksen suunnittelu, 2) tutkimuksen toteutus ja 3) tutkimuksen raportointi.  

 

 

5.2.1 Tutkimuksen suunnittelu -kategoria 

Tutkimuksen suunnittelu on tutkimusprosessin ensimmäinen vaihe, jonka keskeisinä osa-alueina 

ovat tutkimusaiheen valinta ja siihen perehtyminen, tutkimusidean muodostaminen sekä tutki-

mussuunnitelman valmistaminen. Tutkimuksen suunnittelu -kategoriaan sijoittuvat ne haastatel-

tavien kuvaukset, joissa opetuksen hyöty tutkimukselle kohdistui tutkimuksen suunnitteluun. 

Haastateltavien puheenvuoroista piirtyi esiin kolme positiivista vaikutustapaa opetuksesta tutki-

mukseen: 1) opetus synnyttää tutkimusaiheita ja -ideoita 2) esitutkimuksen toteuttaminen opetuk-

sessa ja 3) tutkimussuunnitelman kehitys opetuksessa.  

 

Opettaminen synnyttää tutkimusaiheita ja -ideoita -vaikutustapa. Tutkimusaiheita ja -ideoita 

kerrottiin löytyvän niin opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kuin oppimisen arvioinnin yh-

teydessä. Tutkimusideoilla tarkoitetaan tutkimusaiheeseen perustuvaa sisällöllistä tai metodolo-

gista oivallusta tai kysymyksenasettelua (Tieteen termipankki, 2021), eli siihen sisältyvät myös 

tutkimuskysymykset, joita kerrottiin syntyneen opetuksen kautta. Haastateltavat kuvasivat ope-

tuksen vaikuttavan tutkimusaiheisiin ja -ideoihin moninaisin eri tavoin, ja siksi nostan seuraavaksi 

esille useita vaikutustavan ilmenemismuotoja.  
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Opetuksen kerrottiin synnyttäneen uutta tutkimusta paljastamalla puutteita tutkitusta tiedosta. 

Eräs haastateltava huomasi opetukseen valmistautuessaan, että opetettavasta aiheesta ei ollut ole-

massa tutkittua tietoa, ja kertoi sitten luoneensa tähän tarpeeseen tietoa omalla tutkimuksellaan.  

 

Jotenki se oli niin semmonen konkreettinen puute, et enhän mä voi opettaa näitä, ku mitään dataa 

ei löydy mistään. Ni sit me luotiin sitä dataa. Ja vaik se on nyt hyvin pieni nurkka kokonaisuudes-

saan, mutta se oli miellyttävää, kun sai aikaan sitä dataa, koska siinä oli ollu selvä puute. (36) 

 

Opetuksen tarpeiden kuvailtiin muuttaneen tapaa, jolla tutkimusta tehdään. Eräs haastateltava 

kertoi opiskelleensa muita tieteenaloja vastatakseen opetuksensa tarpeisiin ja siirtäneensä tätä mo-

nitieteistä lähestymistapaa myöhemmin myös omaan tutkimukseensa:  

 

I started removing all these computer exercises. And I started including social sciences. And then 

I brought a post doc with me, that I hired her in my team, to start including (into) my research 

those kinds of questions. So I think it was, first the teaching changed and, the teaching changed 

my research. (04) 

 

Opetuksen valmisteluun liittyvä tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen ja oppimateriaalin valmis-

taminen on nostanut esiin tutkimusaiheita ja -kysymyksiä sekä tarpeita uusille tutkimussuunnille. 

Haastateltavien kuvauksien perusteella nämä positiiviset vaikutukset olivat syntyneet esimerkiksi 

silloin, kun opetus on rikastuttanut tieteellistä ajattelua ja siihen liittyvää tieteenalakohtaista tie-

tovarantoa tai selkeyttänyt oman tutkimuksen merkitystä muuttuvassa maailmassa: 

 

-- opettaessa joutuu usein opettaa semmosia asioita mitä ei välttämättä mieti omassa tutkimukses-

sansa. Ja se pakottaa tekemään, tai käymään läpi mielessänsä asioita, (paljon) laajemmassa kon-

tekstissa. Ja usein avaa myös sitten omia silmiä ehkä näkemään.-- mä oon, vuosien varrella monta 

kertaa huomannu että opetusta varten tulee käytyä läpi, tutkimuskirjallisuutta. Tieteellisiä jul-

kasuja, jotta ottaa opetukseen esimerkkejä. Ja se on itse asias ohjannu, useita kertoja semmosten 

mielenkiintosten kysymysten äärelle minkä äärelle ei ois muuten tullu. (25) 

 

Opetuksesta, sinne tutkimukseen nii -- sitä kerta kaikkiaan kun joutuu tekemään vaikka tämmöstä 

”oppimateriaalia”, tietokirjallisuutta, niin siinähän sitä tehdessä kuitenki loppujen lopuks proses-

soi myöski niitä kysymyksiä että, kuinkas monta lajia näitä nyt oikeestaan onkaan ja miten tän 

tosta erottaa ja, voisko tää ollakin niin että tossa eli siinä, käytännössä kuitenkin se edistää myöskin 

noita tutkimuskysymyksiä. (23) 

 

Joskus se tapahtuu että kun olet keksimässä semmosta yleiskatsausta [opetukseen], että tulee jotain 

mieleen että "okei tämä vois olla hyvä tapa myös rakentaa uusi tutkimussuunta". Koska joskus, 
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alan motivaatio muuttuu ajan myötä --. Mut on sama, jollain tavalla se on sama tieto. Mut sitten 

sen motivaatio on erilainen. Ja, tutkimuksen kannalta on tärkeä tajuta miksi ala on niin tärkeä. Ja 

jos tätä, ensimmäisenä tai hyvin ajoissa on mahdollista olla eturivissä omalla alalla. Jos se, jos 

tajutaan ensimmäisenä että tämä on uusi hyvä tärkeä motivaatio tähän alaan, jota ei kukaan ollut 

siihen asti realisoinu. Siis siinä mielessä, siis se yleiskatsaus se vaikuttaa niihin mahdollisiin [tut-

kimuksen] kehityksiin. (24) 

 

Opetuksen valmistelun lisäksi haastateltavat kuvailivat opiskelijoiden vaikuttaneen tutkimusai-

heiden ja -ideoiden löytymiseen. Sisällöllisten ideoiden lisäksi opiskelijoiden kerrottiin tuottavan 

omaan tutkimukseen liittyviä menetelmällisiä oivalluksia: 

 

Se [vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa] vaikuttaa tavallaan siihen intuitioon siitä, että mihin me 

aletaan kohdistaan tutkimusta. Mikä on se tutkimuskohde, mihin kannattaa nyt perehtyä. (11) 

 

Kyllä opetuskin välillä tuottaa ideoita tutkimukseen, tai ainakin siellä saa ideoita. Opiskelijat voi 

välillä heittää mitä villeimpiä juttuja joita ei oo ite tullu koskaan ajatelleeksikaan, ja kun oma pää 

tietenkin on jämähtänyt monissa asioissa, niin kyllä. (30) 

 

No siellähän syntyy uusia tutkimusideoitaki ku sitä tehdään niin sekasin sitä [tutkimus- ja ope-

tus]työtä. -- Ku aika rohkeesti levittää heille tietoo siitä mitä on meneillään ni heiltähän syntyy 

monesti oikeesti ihan tosi reippaita, vähän semmosia ulkopuolisen näkemyksiä mitkä on tosi ter-

veellisiä. -- Siellähän syntyy mulle taas ku mä käytän siellä -- kurssin harjotustöissä ni ihan sem-

mosia anonymisoituja aineistoja heillä, ni hehän synnyttää taas mulle uusia tutkimuskysymyksiä 

et se on kyllä ihan, molemmin puolin palkitsevaa ollu. (27) 

 

I do get also a lot of research ideas from them. Because of the type of teaching we do, is a bit more 

on the creative side. And there is a lot of, projects that the students have to suggest. And they have 

to suggest methods and questions and so on. Sometimes there is something that rings the bell, like 

hey, that might be interesting, we could incorporate that in the research questions we are doing. 

(04) 

 

Ne [opiskelijat] oli tehny niin hyvän tämmösen pienen ja monisäikeisen katsauksen, et se jätti 

muhun kytemään sen ajatuksen, että joo, että toi on sellainen juttu, jost vois hyvin tehdä vaikka 

itse tai jonkun ryhmän kans tehdä katsauksen, joka ois samalla lähestymistavalla, mut et ois paljon 

syvällisempi. (29) 

 

Opetuksen kerrottiin vaikuttaneen tutkimuksen suuntaan myös tutkimuksen toteutusvaiheessa, 

kun opetusta ja tutkimusta oli integroitu toisiinsa:  
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Me tehtiin sitä tutkimusta siinä, samaan aikaan, et se oli oikeesti [opetukseen] kytketty tutkimus. 

Ja sit se vuorovaikutus johti siihen, et opiskelijat etti niitä vastauksia. Ja sitä kautta se vaikutti 

suoraan siihen tavallaan, että mitä me tehtiin seuraavaks. -- Sehän oli periaatteessa ihan optimaa-

linen tapa toimia, että meillä oli pieni ryhmä opiskelijoita, jotka valmisteli niitä juttuja ja etti tietoa, 

jonka jälkeen mentiin labraan, jonka jälkeen keskusteltiin käytiin läpi niitä tuloksia ja sitten men-

tiin eteenpäin. Vaihdettiin suuntaa jos ei toiminu. (11) 

 

Esitutkimuksen toteuttaminen opetuksessa -vaikutustapa nousi esiin erityisenä tutkimuksen 

suunnittelua tukevana muotona. Tutkimuksen kerrottiin hyötyvän opetuksesta, kun opetukseen 

sijoitetaan tutkimusideaan perustuva esitutkimus. Kerrottiin, että esitutkimuksen avulla voidaan 

esimerkiksi suunnitella aineistonhankintamenetelmiä:  

 

Semmosta, mitä on tehtykin, että meil on esimerkiks joku tutkimusidea. -- Yleensä aina olis hyvä 

päästä tekemään pieni esitutkimus, ennen kun aloitetaan varsinainen. Niin sepä on ihan loistava 

konsti, et jos me pidetään siellä kurssi. Siis kun meil on [tutkimuskohde], jost meil ei oo ehkä ikinä 

otettu yhtään näytettä, ni me saadaan jotain ihan perusperustietoja --. Vaik se ei oo tieteellist  dataa, 

mut se on joka auttaa meitä tieteellisen tutkimuksen suunnittelussa. -- Me saadaan alustava tieto 

siitä miten se siellä on ja voidaan sitten suunnitella sen varsinaisen tutkimuksen näytteenottoa, 

esimerkiks. (30) 

 

Opetus tukee tutkimussuunnitelmien tekoa -vaikutustapa. Opetuksen koettiin tukevan tutki-

mussuunnitelmien kirjoittamisprosesseja sisällöllisesti ja laadullisesti. Sen lisäksi, että opetuksen 

kautta selkeni mitä tutkimussuunnitelmaan pitäisi sisällyttää, opetuksen kautta lisääntyi ymmär-

rys siitä, miten tulisi kirjoittaa. Eräs haastateltava kertoi saaneensa opetuksesta uusia näkökulmia. 

Hän kertoi myös ottaneensa opetuksesta mallia tapaan, jolla hän tutkimushakemusta kirjoittaes-

saan viestii tutkimusalaa tuntemattomille: 

 

Mutta niin ku teoreettisella tasolla, joo, tarve löytää uusia näkökulmia, johonkin aiheeseen. Että se 

on tosiaan tapahtunut jossain vaiheessa, että kun olen kirjoittamassa tutkimussuunnitelmaa tai ha-

kemusta, että mun päässä on ollut kiertämässä sellaisia ajatuksia, jotka olen saanut opetuksesta.  

-- Pari kertaa olen ollut kirjoittamassa tutkimushakemuksia, jossa olen kirjoittanut ehkä samalla 

tavalla, kuin se tapa, jolla olisin kertonut opiskelijoille. -- Koska tutkimushakemukset -- kun ne 

arvioidaan, se on aika usein joku sun alan, ihan sun alan ulkopuolella. Joka ei ymmärrä kovin 

paljon sun alasta. -- Siis pitää, selittää [niin] tehokkaasti ja selkeästi kuin mahdollista. (24) 

 

 

Eräs toinen haastateltavista kertoi pystyneensä rakentamaan uskottavan tutkimussuunnitelman 

vasta opetettuaan ensin aihetta:  
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-- se aihe jonka mä valitsin aikanaan hakemukseen aiheeksi, -- niin se kirkastu opettamalla. Et, 

mulla oli just sirpaleisia käsityksiä mut mul ei ollu sellasta, mul ei ollu selvää kuvaa kokonaisesta 

isosta tutkimusohjelmasta ennen ku mä jouduin sitä asiaa opettamaan -- ja sillon mulle selvis miten 

mä sen tutkimussuunnitelman itse asiassa rakennan niin että se on uskottava. (28) 

 

 

5.2.2 Tutkimuksen toteutus -kategoria 

Seuraavaksi tarkastelen haastateltavien kuvaamia opetuksen positiivisia vaikutustapoja tutkimus-

prosessin toteutusvaiheeseen. Tutkimuksen toteutusvaihe rakentuu tutkimusaineiston hankinnan 

ja sen analyysin ympärille. Tässä kategoriassa haastateltavien puheenvuoroista nousi kolme po-

sitiivista vaikutustapaa: 1) tutkimusmenetelmän kehitys opetuksessa, 2) tutkimusaineiston han-

kinta opetuksessa ja 3) aineiston analyysi opetuksessa.  

 

Tutkimusmenetelmän kehitys opetuksessa. Opetuksen kerrottiin tarjoavan mahdollisuuden tut-

kimusmenetelmien kehittämiseen. Tutkija-opettajat kertoivat, että he olivat osallistaneet opiske-

lijoitaan aineiston hankintaan liittyvien välineiden, menetelmien ja toimintatapojen kehittämi-

seen. Eräät haastateltavista sanoivat testanneensa opiskelijoidensa kanssa tutkimuskyselyitä: 

 

Hehän myös sitte osana esimerkiks sitä [tiettyä] kurssia ovat validoineet jotain mun menetelmää, 

et mä oon vaikka kehittäny jonkun kyselylomakkeen ja sitte mä oon heillä osana kurssityötä tes-

tannu sitä. (27) 

 

Yhes tutkimukses oli muuten näitä tuuppausjuttuja. Siinä muistaakseni testattiin, käytettiin opis-

kelijaryhmiä ihan omien kurssien opiskelijaryhmät, niin ne vastas semmoseen kyselyyn, jos me 

testattiin sitä [kyselyn tekstin muotoilua], -- Jos ei nyt suoraan siit ei muistaakseni siit ei julkaistu 

näitä, et se oli enemmän semmost testausta, että miten tää toimii tää teksti. Et se oli ikään ku 

pohjatyötä tutkimukselle, mut kyl se syötti siihen tutkimukseen. (31)  

 

Eräs haastateltava kertoi opiskelijan huomion korjanneen pitkään virheellisesti toteutetun aineis-

tonhankinnan toimintamallin: 

 

Ja sit mä kyl mä muistan yhen tilanteen ku oltiin metsässä ja mä olin opettamassa jotain, luokitusta 

et näin me sitte tehdään ja, yks opiskelija sit käytti puheenvuoron et ooksä ajatellu tätä, ja sit me 

kuunneltiin sitä 15 minuuttii sitä fiksuu kaverii ja sit mä sanoin että nyt kaikki ottaa kynän, [nau-

rahdus] ja nyt me korjataan nää ohjeet. Ja se oli ny tuli mieleen se oli ihan, ja sit mä kehuin sitä 

kaverii se oliki että, mä sanoin et me on tehty tätä asiaa 15 vuotta väärin, [opiskelija] osotti sen 

että ei sitä kannata tehä näin vaan sit muutettiin. (32) 
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Tutkimusaineiston hankinta opetuksessa. Tutkimuksen kerrottiin hyötyvän, kun opetukseen 

yhdistetään tutkimusaineiston hankintaa. Näissä kuvauksissa opetus ja opiskelijat nähtiin tutki-

muksen resurssina, joka on mahdollistanut esimerkiksi pitkäkestoisten pitkittäistutkimuksien työ-

voimaa vaativien aineistojen keräämisen:  

 

Elikkä, sitä opetust on ollu niin paljon ja sit on myöski ollu, tutkimuksen resursseist pulaa, niin mä 

olen sitte kyenny yhdistämään nää kaks asiaa niin että, opetuksen resursseja on voitu hyödyntää 

tutkimuksessa. Se on ollu yks aspekti et ihan siellä, perusopetuksessa just näillä kenttäkursseilla 

niin, se on niinki yksinkertanen asetelma et ku me tehään havaintoihin perustuvaa tutkimusta täm-

möstä perusinfrahavaintoja mä oon laittanu opiskelijat keräämään – (32)  

 

Opiskelijoiden kerrottiin osallistuvan tutkimuksen aineistonhankintaan myös koehenkilöinä, ai-

neistojen tallentajina ja vuorovaikuttamalla tutkittaviin:  

 

Meiän oppiaineessa opiskelijat voi olla koehenkilöitä, tai sit he voi osallistua johonkin pieneen 

palaseen niin ku esimerkiks testaamaan jotain menetelmää tai tallentamaan [tiettyjä aineistoja], tai 

kommunikoimaan tutkittavien kanssa. (27) 

 

Aineiston analyysi opetuksessa. Tutkimuksen kerrottiin hyötyvän, kun opiskelijoita osallistet-

tiin opetuksessa tutkimusaineistojen analyysiin. Opiskelijat voivat esimerkiksi tarkistaa käynnissä 

olevan tutkimuksen hypoteeseja tai löytää aineistossa piileviä ilmiöitä: 

 

Mä jaan niitä myös pieniä pilottikysymyksiä. -- Katotaan vähän dataa, et oisko siellä jotain. Et mä 

opetan niille semmosta datan pyörittelyä, et katotaas, että siin saattaa tulla esimerkiks just joltain 

opiskelijalta idea: ”Näkysköhän siel tää ilmiö?” Nii se voi vaikuttaa [tutkimukseen] sitä kautta. -- 

tällä ihan viimesellä kurssilla, mä osallistan ne, tsekkaamaan hypoteeseja. (32) 

 

Kerrottiin myös, että oman aineiston lisäksi opetuksessa voidaan analysoida muiden tutkijoiden 

aineistoja: 

  

I change all the exercises to be, done with the examples of our own data, and the data of the 

department. So I ask different researches, to modify the examples and include their own data. That 

brings students a bit closer to them, to learn what is being done in the department, and to be hands 

on with that research, and for some of them, even to analyse the data and produce results for the 

researchers. (04) 
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5.2.3 Tutkimuksen raportointi -kategoria 

Tutkimuksen raportointi -kategoriassa keskitytään niihin opetuksen positiivisiin vaikutustapoihin, 

jotka kohdistuvat tiedeyhteisölle suunnatun tutkimusjulkaisun kirjoitusprosessiin. Tutkimuksen 

raportointivaiheeseen kytkeytyvät myös muu tutkimukseen liittyvä viestintä, kuten tulosten esit-

tely tieteellisissä konferensseissa sekä suurelle yleisölle suunnattu yleistajuinen viestintä (Läh-

desmäki, ym. 2021.). Näitä osa-alueita käsittelen erikseen teemoissa 5.3 Tutkija-opettajan tutki-

mukseen liittyvä asiantuntijuus ja 5.4 Tutkimuksen ja yhteiskunnan yhteys. 

 

Tutkimuksen raportointi -kategoriassa haastateltavien puheenvuoroista piirtyi esiin kaksi positii-

vista vaikutustapaa: 1) opetus tukee tutkimusjulkaisun kirjoitusprosessia ja 2) tutkimusjulkaisun 

kirjoittaminen opiskelijoiden kanssa. 

 

Opetus tukee tutkimusjulkaisun kirjoitusprosessia. Kerrottiin, että tutkimusjulkaisun kirjoi-

tusprosessissa voi hyödyntää opetusta. Eräs haastateltavista kertoi kehittävänsä tieteellistä artik-

keliaan luennoimalla siitä. Hän kertoi, että opetusmateriaalin valmistelu ja luennon pitäminen 

selkeyttää artikkelin rakennetta ja paljastaa argumentaation heikkouksia:  

 

Usein esimerkiks mä teen silläki lailla, et mä teen ensin, jos on esimerkiks kirjottamas jotan tie-

teellist artikkelia, niin voi olla hyvä tehdä, luennoida siitä ensin, että ottaakin niin päin. Eli sul on 

sillon sul on jotain ajatust siitä, että tästä syntyy, on syntymässä artikkeli, mutta jos tekee Power-

pointin, et pitää luennon siitä, niin se selkeyttää lisää sitä artikkelin rakennetta, kun sen puhuu 

auki. --  se kirkastuu se ajatus siinä puhuessa ja siinä keskustelussa opiskelijoiden kanssa. Siitä, se 

feedback sieltä tulee, koska jos on hyviä opiskelijoita, ne pystyy esittämään niitä kuuluisia tyhmiä 

kysymyksiä, jotka on sit tosi hyvii semmosii, et jos ne ei tajuu jotain, niin ne ei tajuu. Ja sillon siin 

on joku heikkous siinä argumentaatiossa. (31) 

 

Tutkimusjulkaisun kirjoittaminen opiskelijoiden kanssa. Tutkimuksen kerrottiin hyötyvän, 

kun tutkija-opettajat osallistavat opiskelijoitaan tieteellisten julkaisujensa kirjoittamiseen.  Täl-

löin opiskelijat myös merkitään julkaisun tekijäluetteloon. Tutkija-opettajien puheenvuoroista il-

meni kaksi yhteiskirjoittamisen toteuttamistapaa. Yhteiskirjoittaminen voidaan a) integroida 

osaksi kurssia tai b) opiskelijan pro gradu -tutkielmaa voidaan käyttää tutkimusjulkaisun pohjana: 

 

a) Opiskelijoiden kanssa [hankittiin aineistoa] sit mä speksasin niille ne analyysit toivoin ne ne teki 

ne ja sitten mä, jaoin tehtävät oppilaille. -- Mä siis käsikirjotin tutkimuksen teon. Jaoin tehtävät 

oppilaille. Mä en tiedä miten hyvin he sit sisäisti sen kokonaisuuden, mut teknisesti se meni maa-

liin. Ja siihen on viitattu siihen juttuun ihan älyttömästi ja siin on [usean] opiskelijan nimet.  

K: Tapahtuks tää jonku kurssin yhteydessä? 
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V: Joo se oli kurssi. Et se, siin on tämmönen ikään ku kasvatuksellinen, tavote mulla ja myöski 

semmonen että yhes saadaan aikaseks jotain semmosta, mitä ei vaan yksin saa. (32) 

 

b) -- sometimes student can produce a fairly, good master’s thesis on which I, or also with other 

supervisors can work for it for the publication. And then the name of that student is of course on 

the paper. We.. It’s one of the things that I always include in our master’s thesis agreement. If that 

work is published ever, the name of the student is there. (18) 

 

 

5.3 Tutkija-opettajan työhyvinvointi -teema 

Tutkija-opettajan työhyvinvointi -teema on ensimmäinen kahdesta teemasta, joissa opetuksen po-

sitiivisia vaikutuksia tutkimukseen tarkastellaan näkökulmasta, jonka keskiössä on tutkija-opet-

taja. Opetuksen ja tutkimuksen välinen yhteys on tässä teemassa välillinen – opetus vaikuttaa 

positiivisesti tutkimukseen työhyvinvoinnin välityksellä. Työhyvinvointi teeman ainoan katego-

rian työn imu lähtökohtana olivat ne haastateltavien kuvauksista, joissa opetuksen koettiin paran-

tavan tutkimukseen liittyvää työhyvinvointia 

 

5.3.1 Työn imu -kategoria  

Työn imu -kategoria kytkeytyy työn imua (work engagement) tarkastelevaan työhyvinvointitut-

kimuksen teoriaan (ks. luku 2.6). Työn imuun liitetään tutkimuksessa kolme ulottuvuutta: 1) tar-

mokkuus (vigor), 2) omistautuminen (dedication) ja 3) uppoutuminen (absorption) (ks. luku 2.4; 

Laine, 2017; Schaufeli & Bakker, 2010). Kategoriaan työn imu liittyvät ne haastateltavien ku-

vaukset, joissa opetuksen koettiin lisäävän tutkimustyön imua. Näistä puheenvuoroista erottui 

kaksi positiivista vaikutustapaa, joissa työhyvinvointi välittää opetuksen positiivista vaikutusta 

tutkimukseen: 1) opetus tuo tarmokkuutta tutkimustyöhön ja 2) opetus lisää tutkimustyöhön omis-

tautumista. Uppoutumiseen liittyviä merkityksiä ei aineistosta noussut esiin. 

 

Opetus tuo tarmokkuutta tutkimustyöhön. Työn imuun liittyvää tarmokkuutta määrittelevät 

kokemukset energisyydestä, työhön liittyvä henkinen resilienssi, halukkuus panostaa työhön ja 

sinnikkyys vastoinkäymisiä kohdatessa (Schaufeli ym., 2002). Tähän vaikutustapaan liittyvissä 

kuvauksissa kerrottiin opetuksen hyödyttävän tutkimusta esimerkiksi siten, että sen kautta saa 

energiaa, joka kantautuu myös tutkimustyöhön. Energian lähteeksi kuvattiin muun muassa ope-

tuksen innostunutta ilmapiiriä ja toimivaa vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa:  

 

Ja voikohan sit sanoa näin, että silloin ku on ollu tosi hyvää vuorovaikutusta opiskelijoitten kanssa, 

on ollu vaikka ihan tosi kiva harjoitustyökurssi, missä asiat on toiminu ja on ollu innostunu ilma-

piiri, niin sit se tuo jotenkin itelle semmosta boostia myös kaikkiin muihin töihin. Eli tulee 
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semmonen hyvä fiilis, et hei, et tää on aika kivaa tää mun työ, mä tykkään tätä tehä, ja se heijastuu 

varmasti sit myös sinne tutkimuksen puolelle, vaikka siin ei nyt sellaist täysin suoraa linkkiä oo-

kaan. (34) 

 

Opetuksen nähtiin lisäävän halukkuutta panostaa tutkimukseen. Seuraavassa esimerkissä tutkija-

opettaja kertoo, kuinka mielenkiintoa kokevat ja innostuneet opiskelijat ovat motivoineet tutki-

mustyötä:  

 

Eli eihän mikään oo niin motivoivaa kuin innostuneet opiskelijat, ja se on minusta äärimmäisen 

tärkeä rooli. Myös se kantautuu tutkimustyöhönkin että, jos opiskelijat kokevat jonkun aiheen hy-

vin mielenkiintoiseksi jota me tutkitaan, niin kyllä se aina pikkusen.. Ei tietysti oma tutkimustyö 

nyt saa olla kiinni siitä onko joku ryhmä kiinnostunu vai ei, mut ei se haittaa ainakaan. (30) 

 

Opetuksen kerrottiin myös edistävän tutkimustyön rasituksista palautumista. Seuraavassa esimer-

kissä tutkija-opettaja kertoo, että opetus ja tutkimus ovat kumpikin kovaa työtä. Ne tukevat hänen 

mukaansa toisiaan, sillä opetus antaa eräänlaista vapaa-aikaa ja lepoa tutkimuksesta – ja toisin 

päin:   

 

-- and it [teaching] gives you kind of free time, rest time from research. So it’s good to, to have 

both. You do your research and then you rest with your teaching, or you do a lot of teaching then 

you rest with your research. Because both can be quite hard work. (18) 

 

Opetus lisää omistautumista tutkimustyöhön. Työlle omistautumista määrittelevät työn mer-

kityksellisyyden kokemus, innokkuus, inspiraatio, ylpeys ja haasteisiin tarttuminen (Schaufeli 

ym., 2002). Tähän vaikutustapaan liittyvissä puheenvuoroissa muun muassa kuvattiin: a) opetuk-

sen vahvistavan kokemusta oman tieteenalan ja tutkimuksen merkittävyydestä, b) opiskelijoilta 

saadun välittömän palautteen innostavuutta, c) tutkimusta inspiroivia opiskelijoiden harjoitustöitä 

ja d) opetuksessa hyvin toimivan vuorovaikutuksen antamaa tukea hankaliin asioihin tarttumi-

seen:  

 

a) Se on ehkä sitä että [opettamisesta] tulee semmonen, usko siihen et hei et nää asiat mitä mä teen, 

nää on tärkeitä ja näil on merkitystä, että muutkin kuin minä koen että tän tieteenalan asiat on 

tärkeitä. Ja, no joo. Ehkä se on tiivistetysti siinä et tulee se tunne että täl on merkitystä, tää on 

tärkeetä mitä mä teen. (34)  

 

b) And I think it’s sometimes so rewarding to see students interested in what you do. You don’t get 

the same (naurahtaa), the same excitement usually in conferences or in things like that, and 
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sometimes come at the end of the class and say, oh I never knew about this, this is so exciting and 

can I learn more. And it feels like wow. (04) 

 

c) Tän tyyppinen työ, jossa opiskelijoiden harjoitustyö liittyy jo hyvin vahvasti tämmöseen tieteelli-

seen tietoon ja sen, esimerkiks näytön asteeseen ja ne menee kirjallisuuteen, niin kylhän se auttaa. 

Se inspiroi. (29) 

 

d) Ja enimmäkseenhän ne hommat onneks menee sillain, ja omaan tutkimukseen siin on se et sit ku 

näkee että, saadaan aikaseks ja saadaan tehtyy mitä haluu ja tulee kaikkee kiinnostavaa ja näkee 

et voi auttaa niit ihmisiä ni sit jaksaa iteki tehä koska se tuntuu se mielekkäältä se tekeminen, sillon 

ni sit jaksaa, sitte niit hankalampiiki asioita sillon ku se vuorovaikutus toimii. (33) 

 

 

5.4 Tutkija-opettajan tutkimukseen liittyvä asiantuntijuus 

Teemassa tutkija-opettajan tutkimukseen liittyvä asiantuntijuus näkökulma on edelleen tutkija-

opettajakeskeinen. Teemassa tarkastellaan opetuksen aikaansaamia positiivisia vaikutuksia tut-

kija-opettajan tutkimusta tukevaan asiantuntijuuteen, eli myös tässä teemassa opetuksen ja tutki-

muksen välinen yhteys on välillinen. Asiantuntijuutta voidaan tarkastella tieteellisen ajattelun tai-

tona (Lehtinen ym., 2019) ja osaamisena, joka liittyy erilaisten ongelmanratkaisulle keskeisten 

tiedonlajien hallintaan (Hakkarainen & Paavola, 2008).  Tutkija-opettajan tutkimukseen liittyvä 

asiantuntijuus-teema jakautuu tutkija-opettajien kuvaamien positiivisten vaikutusten kohteiden 

mukaisesti kolmeen kategoriaan: 1) tieteellinen ajattelu, 2) tieteellisen teorian hallinta ja tutki-

musmenetelmäosaaminen ja 3) viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen.  

 

 

5.4.1 Tieteellinen ajattelu -kategoria 

Kategoriaan tieteellinen ajattelu sijoittuu haastateltavien kuvauksien mukaisesti yksi positiivinen 

vaikutustapa opetuksesta tutkimukseen – opetus tukee tieteellistä ajattelua. Tähän vaikutusta-

paan liittyvissä puheenvuoroissa kuvattiin erilaisia tapoja, joilla opetus tukee tai kehittää tutki-

mukseen liittyvää ajattelua, josta käytettiin myös nimityksiä reflektointi ja tutkimusajattelu.   

 

Vaikutusta kuvaavissa puheenvuoroissa kerrottiin, että a) opetus tukee tutkimusajattelua ja että 

b) opetuksessa voi reflektoida omaa tutkimusta sekä kuvailtiin opetuksen c) laajentavan ja d) sel-

keyttävän tutkimukseen liittyvää ajattelua: 

 

a) [flipped classroom -tyyppinen opetus] tukee omaakin tutkimusajattelua ja tutkimustoimintaa pal-

jon paremmin kun sellasessa tapauksessa että, opiskelija tulee uudelle maalle ja, opettaja sit siel 
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julistaa miten asiat on, niin se on jotenkin kauhean vanhaa se on tehotonta ja siinä se tiedonsiirto 

ei oo kakssuuntasta. (28)  

 

b) I think that usually, [teaching] makes me, stop and reflect, about what I’m doing research on. 

Because I have to explain, I have to go back to basics, or I have to make it.. I have to simplify and 

explain the essence of something. (04) 

 

c) [Opettaessa] tulee ikään kun väkisin houkuteltua siihen omaan tutkimusajatteluun sieltä hämärältä 

alueelta tai just valokiilan ulkopuolelle jäävältä alueelta asioita. Ja siitä syystä kun ikään kun ope-

tus pakottaa sen ajattelun vähän laajemmaks, niin siitä syystä myös se tutkimuksen laatu paranee. 

Se ei ole ihan niin ykssilmästä ja huomaa yhteyksiä. Jopa tulee uusia tutkimusaihioita, joita ei olis 

huomannut, jos olis vaan tutkijana kohdistanut katseensa siihen yhteen ainoaan keskeiseen kysy-

mykseen. Et kyllä opettaminen on mulle oleellinen osa tutkimusprosessia. (28) 

 

d)  [Opetus] tarjoaa tavallaan semmosen ku testialustan. Se luennointi sille, et sä esität tutkimuksel-

lisia ideoita jotenkin selkokielisesti ja silleen, et ne on selkeitä. Ei oo vaan niinku siit selkokieli-

syydestä, vaan itse asias sitä, että onko ajattelu selkeätä. Koska jos se ajattelu on selkeätä, niin 

sillon sä pystyt sen puhumaan ymmärrettävästi. (31) 

 

 

5.4.2 Tieteellisen teorian hallinta sekä tutkimusmenetelmäosaaminen -kategoria 

Tässä kategoriassa opetuksen positiivisen vaikutuksen kohteena on tutkija-opettajien tutkimusta 

tukeva tieteellisen teorian hallinta sekä tutkimusmenetelmiin liittyvä osaaminen. Haastateltavien 

kuvauksista jäsentyi kategoriaan kuuluvaksi kolme yksittäistä vaikutustapaa: 1) opetus laajentaa 

teorian hallintaa, 2) opetus paljastaa tiedon ja teorian aukkoja ja heikkoja kohtia, 3) opetus tukee 

tutkimusmenetelmäosaamista. Varsinkin kahteen ensimmäiseen vaikutustapaan liittyy haastatel-

tavien kuvaama tiedon ja teorian erilainen hahmottuminen tutkimuksen ja opetuksen välillä.  

Haastateltavat kuvailivat tutkimuksen tietopohjan olevan fokukseltaan opetusta kapeampaa ja sir-

paleisempaa:   

 

 Mutta mä olen itse henkilökohtasesti kokenu että opettamisesta on ollu todella paljon apua, tutki-

muksessa siitä syystä että, kun tutkija ajattelee niin hän, valitettavasti on niin että tutkijan ajattelu 

lähtökohtaisesti on vähän sirpaleista ja fragmentoitunutta, hän innostuu ideoista ja keskittyy ja 

fokusoituu aina johonkin asiaan kerrallaan hän kerää kyllä laajan tietopääoman, mut hänellä usein-

kaan ei ole aikaa jäsentää sitä tietoo. (28) 
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Opetuksessa taas kerrottiin tarvittavan laajempaa tietopohjaa: 

 

Opetus ei voi olla sellasta, et opetetaan vaan muutamia detaljeja, vaan koetetaan kattaa laajoja 

kokonaisuuksia. (25) 

 

Opetus laajentaa teorian hallintaa -vaikutustapaa kuvaavat tutkija-opettajien näkemykset siitä, 

että tutkimus hyötyy, kun opetus johdattaa sellaisen tutkimuskirjallisuuden pariin, joka laajentaa  

tutkija-opettajan omaksumaa tutkimusta tukevaa tieteellistä teoriaa. Kerrottiin esimerkiksi, että 

opetuksen kautta laajentunut oman tieteenalan tietopohja on tärkeä tekijä omalle tutkijuudelle:  

 

Jos ajattelee sitten noin kokonaisuutena että mitä kaikkea itse tietää tästä omasta alastaan noin 

laaja-alasemmin niin, jos ei olis koskaan opettanu niin ei olis koskaan tarvinnu hyvin monia asioita 

itselleen selvittää ja siinä mielessä kyllä itse koen että mulle tää laaja pohja on ollu hirveen tärkee 

tutkijana ja se on syntyny tätä kautta. (23) 

 

Seuraavien esimerkkien kautta nähdään, että opetus tuo mukanaan tarpeen, mutta myös mahdol-

lisuuden laajaan ja syvälliseen teoreettiseen perehtymiseen:  

 

-- tutkimustahan on ihan hirveesti ja tietoo tulee koko ajan ihan älyttömästi lisää niin siinä kohtaa 

ku valmistelee opetusta niin sillon on tavallaan semmost luvallista aikaa perehtyä. -- Siis mä jou-

dun ite tekemään sitä pohjatyötä hirveen laajalta alueelta. Sellasilta, jos mä tekisin vain tutkimusta, 

niin mä en tutustuis niihin aiheisiin edes ollenkaan, koska -- ei ois aikaa tai niin kovaa tarvetta, 

etteikö olis kovempi tarve tehdä jotakin muuta. (33) 

 

-- tietyt luennot on ollu sellasia, joissa oon sitten saanu hyvin perehtyä niihin aiheisiin, jotka hyö-

dyntää sitten tutkimuksessakin. Eli ehkä semmonen mitä mä sanoisin, kolmesta neljään luentoo, 

niin koko kurssissa on ollu sellasii mitkä on mahollistanu sen että oon saanu hyvinkin, syvällisesti 

niihin erilaisiin tutkimuksiin sitten mennä ja ettii lisää tietoo. (34) 

 

Opetus paljastaa teorian aukkoja ja heikkoja kohtia. Tätä vaikutustapaa kuvaavat haastatel-

tavien maininnat siitä, että opetuksen kautta voi paikantaa omasta osaamisesta puutteita oman 

tutkimuksen ydinalueilta. Opetus voi auttaa paljastamaan sen, mitä tutkija-opettaja ei tiedä tai 

tietää huonosti, kuten seuraavista esimerkeistä ilmenee: 

 

Se tuli mulle vähän yllärinä, että mun tietoni ei ollu ajan tasalla semmosella osa-alueella. Ja se tuli 

ihan vaan siitä, et mä halusin opetukseen kattavuuden, et mitä tällä hetkellä tiedetään asiasta. Ja 

kyl se vaikutti pikkusen sitten myös siihen, miten mä tietyissä meiän oman labran tutkimusprojek-

teissa ajattelen niist asioist, mitä me katotaan. (25) 
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Et ehkä mä kutsuisin osittain sitä [opetukseen valmistautumista] myös perehtymiseks ja sem-

moseks ajantasaistamiseks että, vieläkin joku asia on näin tai ai nyt tää onki muuttunu koska tiede 

menee koko ajan eteenpäin. (33) 

 

Opetukseen valmistautumisen lisäksi esiin nousi opiskelijoiden harjoitustöiden arvioimisen mer-

kitys teoria-aukkojen paikantamisessa:  

 

Juuri äsken vedin viivan alle yhteen. Siis tutkimusalue, joka on mun ihan bravuureja. Niin vedin 

viivan alle ja kysymysmerkin, et mitä mitä mitä, tuollaista tutkimusta en ole ikinä lukenut. Sepä 

kuulostaa mielenkiintoiselta. Tuohon minun täytyy tutustua. (30)  

 

[Opiskelijoiden oppimispäiväkirjojen arviointi] osottaa opettajalle niitä tiedonkentän harmaita su-

meita vesiä, jossa ideat ja teoriat ei ookaan kauheen pitäviä tai, välttämäti edes hirveen totta. Ja, 

kun tunnistaa niitä hämäriä alueita niin, siitä tutkija huomaa että tässä on tän tiedon kohdan heik-

kous tässä on tietovaje tätä me ei todellakaan ymmärretä kukaan näistä kuulijoista ei oo ymmärtäny 

tätä kysymystä ja mäkin olen sen opettanut kun oon ymmärtäny vähän huonosti niin samalla ta-

valla pikkusen sumeasti. Mut se alleviivaa sen että tämä on se asia mikä meidän pitäisi ymmärtää. 

(28) 

 

Opettaminen tukee tutkimusmenetelmäosaamista -vaikutustapaan liittyvät tutkija-opettajien 

kuvaukset, joissa opettamisella koettiin olevan positiivisia vaikutuksia tutkimusmenetelmäosaa-

miseen. Opetuksen avulla voitiin sekä kerrata tutkimusmenetelmien käyttöä että oppia uusia tut-

kimusmenetelmiä. Seuraavassa esimerkissä kuvataan opetuksen johtaneen unohtuneen tutkimus-

taidon kertaamiseen: 

 

Aikanaan kun olin, kurssia on pyöritetty monta vuotta, kirjoittanut sen ohjeen, niin olin kyllä ym-

märtänyt, miten se lasketaan, mutta enpäs muistanutkaan enää. Mun piti itse sitten oikein ottaa 

Excel eteen ja ruveta kattomaan, että mitenkäs tämä nyt menikään. Kun kerran neuvoin, ja selvi-

sihän se. -- Koska ne on asioita, mitä me tutkitaan, niin tämmönen oman tutkimustaidon ylläpitä-

minen. (30) 

 

Opetukseen valmistautumisen kerrottiin tuovan tietoa tutkimusmenetelmistä, joita voi soveltaa 

omassa tutkimuksessa:   

 

Ja, sit saattaa siin perehtyessä just tulla niitä uusia näkökulmia. Et hei, ai tämmönenkin menetelmä 

on olemassa. Voitaiskohan me tätä hyödyntää meiän omassa tutkimuksessa? Ja okei, siihen liittyy 

nyt tämmösii rajoituksia, että se vois ehkä toimii meille, jos me vähän muokattais sitä. (34) 
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Ilmeni myös, että tutkija-opettaja voi opetuksen kautta pyrkiä laajentamaan menetelmällistä osaa-

mistaan myös tarkoitushakuisesti. Eräs tutkija-opettaja kertoi ohjaavansa opiskelijoitaan opiske-

lemaan oman laitoksensa ulkopuolelle, jotta voisi jälkikäteen pyytää opiskelijoita jakamaan uutta 

osaamistaan itselleen ja muille opiskelijoille. Hän kuvaili opiskelijoiden jakaman tiedon pitävän 

hänet ajan tasalla menetelmien ja välineiden kehityksestä: 

 

kyl mä, sitä osaamistani tutkijana menetelmäosaamistani imen niilt opiskelijoilta nyt tietys vaihees 

et, ai te osaatte tällästä opeta se mulleki. -- Jos mä koen että mä opetan heille niin mä myös opin 

heiltä ja aktiivisesti, kyselen et mis mennään ja esimerkiks saatan ohjata heitä polille tai siis Aal-

toon opiskeleen ja vähän kyseleen mitä taitoi sä oot oppinu siellä. -- Se liittyy tutkimukseen sitä 

kautta et sit mä pysyn menetelmissä ei menetelmän kehityksessä mut siinäkin ja työkaluissa vähän 

paremmin jyvällä. (32) 

 

 

5.4.3 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -kategoria 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen -kategoriassa opetuksen positiivinen vaikutus tutkimukseen 

välittyy tutkija-opettajan viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittymisen kautta. Tähän kate-

goriaan kuuluvista tutkija-opettajien puheenvuoroista piirtyi esiin kolme positiivista vaikutusta-

paa opetuksesta tutkimukseen: 1) opetus kehittää tutkimusviestintätaitoja, 2) opetus kehittää so-

siaalista osaamista ja vuorovaikutustaitoja, ja 3) opetus tuo vuorovaikutuksen välineitä tutkimuk-

seen. Ensimmäinen vaikutustapa kohdistuu tutkija-opettajan omasta tutkimuksesta ulospäin suun-

tautuvaan viestintään ja viimeinen vaikutustapa kohdistuu lähinnä tutkimusryhmien sisäiseen 

vuorovaikutukseen.   

 

Opetus kehittää tutkimusviestintätaitoja -vaikutustapaan sisältyvät opetuksen tutkimusviestin-

tätaitoihin kohdistuvat positiiviset vaikutukset. Tutkimusviestinnällä tarkoitetaan tässä yhtey-

dessä niin tiedeyhteisölle (opiskelijat mukaan lukien) kuin suurelle yleisölle suunnattua viestin-

tää.   

 

 Kyl mä [pelkkänä] tutkijana menettäisin senkin jo että, sillon ku sekä tutkija että opettaja ni osaa 

mun mielestä lähtökohtasesti jo paremmin miettiä sitä että, miten tästä tutkimuksesta viestitään. 

Koska sitä automaattisesti ainakaa ite miettii että hei tästä mä viestin mun opiskelijoille, että sitä -

- ei pelkkää sitä yhtä tieteellistä journaalia ajattele vaan sit jo miettii heti erilailla sitä. (27) 

 

Opetuksen kehittämälle tutkimusviestintätaidolle nähtiin käyttöä esimerkiksi tutkimussuunnitel-

man tai -hakemuksen laatimisessa. Seuraavassa esimerkissä haastateltava kuvaa, kuinka 
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opiskelijat toimivat eräänlaisena ammattikielen (jargonin) suodattajana, joka auttaa kirjoittamaan 

selkeästi ja innostavasti:   

 

-- sometimes we are not aware of the jargon we are using. And we use too many complex terms, 

and that’s ok when you know your research plan is going to be evaluated by an expert. But some-

times it’s not, sometimes it goes into a foundation. And it’s a board of (lay) people that don’t know 

anything about science. So having that filter with a students, is very important. They still have a 

good science training. But they may not be familiar with very advanced terms. So you have to be 

writing a research plan very clearly, and you have to get them excited. (04) 

 

Haastateltavien kuvauksista ilmeni, että myös tutkimusjulkaisujen kirjoittamiseen voi saada oppia 

opetuksesta. Eräs haastateltavista kuvaili tähän liittyen tiedeyhteisöön kohdistuvan viestinnän ja 

opettamisen samankaltaisuutta: 

 

Tiedeyhteisön sisäinen toiminta, tutkimustoiminta ja tutkimustiedon jakaminen niin, sehän on toi-

nen toisensa opettamista. -- Kyl siinä semmonen ihan selvästi samanlainen näkökulma on, että 

samalla tavalla kun opiskelijat nukkuu luennolla, niin ihmiset plaraa julkasuja läpi ja ei tartu. Et 

siin pitää olla semmonen samanlainen innostavuus ja sen tiedon välittymisen helppous siinä tutki-

mustiedon jakamisessa. (25) 

 

Opetus kehittää sosiaalista osaamista ja vuorovaikutustaitoja -vaikutustapaa kuvaavat pu-

heenvuorot nostavat esiin opetuksen positiivisen vaikutuksen sosiaaliseen osaamiseen ja vuoro-

vaikutustaitoihin, joista on hyötyä myös tutkimustyössä. Tätä vaikutustapaa kuvanneet haastatel-

tavat kertoivat opetuksen kasvattavan ryhmässä toimimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen liit-

tyviä taitoja. Eräs haastateltavista esimerkiksi kertoi, että on saanut opetuksen kautta ymmärrystä 

yhteisöllisyyteen ja tiimin rakentamiseen liittyvistä taidoista. Hän kertoi myös, että opettaminen 

on tuonut itseluottamusta julkisiin esiintymisiin: 

 

I think that the sense of community and team building and so on, I adopted it very much from the 

teaching. -- I think also, I would say that, the other thing that teaching brought, is confidence. 

Because I’m a very shy person, and I hate being in public. And that was something that I struggled 

a lot at the beginning, to be in conference or even, speaking in front of my group --. (04) 

 

Kerrottiin myös, että tutkija-opettaja voi opettamisen kautta oppia jakamaan asiantuntijuuttaan, 

vaikka tekisikin tutkimusta mieluummin yksin: 

 

Sekä tutkimus että oppiminen on ryhmätyötä, että jos sen osaa toisessa, sen osaa toisessa. Mut sit 

siel on aina yksilöitä, joille se ei oo luontevaa. Et se on oikeestaan haaste molemmissa. Sit jos 
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aattelee, ni monet tutkijatyypithä on semmosia vähä itsekseen mieluummin pakertavia, että sitte 

taas ku sellasia laittaa sinne opetukseen opettaan vaikka pienryhmissä, ni heiän on pakko ainaki 

oppia jakamaan sitä omaa tietämystään. (27)  

 

Opetus tuo vuorovaikutuksen välineitä tutkimukseen. Tähän vaikutustapaan liittyvissä pu-

heenvuoroissa tuli ilmi, että tutkimus voi hyötyä alun perin opetuksessa käytetyistä digitaalisista 

vuorovaikutuksen välineistä. Eräs haastateltavista kertoi, että opettaminen on antanut resursseja, 

joiden avulla hänen tutkimusryhmänsä voi kommunikoida paremmin. Hän kertoi soveltaneensa 

tutkimusryhmässään opetuksessaan käyttämiään digitaalisen vuorovaikutuksen välineitä, kuten 

Moodlea, Flingaa ja erilaisia verkkokyselyitä: 

 

[Teaching] has opened a lot of resources for my, research group to communicate better. So now 

I’m using even moodle with the research group, and I’m using sometimes all these ways of, you 

know, Flingas, I’m using ways of questioning, making polls and some things like that. (04)  

 

 

5.5 Tiedeyhteisö -teema 

Teemassa tiedeyhteisö tarkastellaan opetuksen hyötyjä tutkimukselle näkökulmasta, jonka yti-

messä on tiedeyhteisön toiminta. Myös tässä teemassa opetuksen positiivinen vaikutus tutkimus-

prosessiin on välillinen. Opetus vaikuttaa tiedeyhteisöön tavalla, josta tutkimusprosessi hyötyy. 

Teema jakautuu kolmeen kategoriaan aineistosta esiin nousseiden opetuksen vaikutuksen kohtei-

den mukaisesti: tutkimuksen henkilöstöresurssi, yhteisöllinen toimintakulttuuri ja verkostoitumi-

nen.  

 

5.5.1 Tutkimuksen henkilöstöresurssi -kategoria 

Tiedeyhteisö–teeman kategoriassa tutkimuksen henkilöstöresurssi kuvaillaan haastatteluissa esiin 

nousseita positiivisia vaikutustapoja tutkimusta suorittavaan henkilöstöresurssiin. Aineistosta 

nousi esiin kaksi positiivista vaikutustapaa, joissa opetus lisää tutkimuksen henkilöstöresurssia: 

opetus tuo opiskelijoista työvoimaa tutkimukseen ja opetus kouluttaa uusia tutkijoita. 

 

Opetus tuo opiskelijoista työvoimaa tutkimukseen. Tämä vaikutustapa syntyy opiskelijoiden 

osallistuessa kurssimuotoisen opetuksen ulkopuolella työvoimaa vaativiin tutkimustehtäviin. 

Haastateltavat kertoivat opiskelijoiden työskennelleen tutkimuksissaan esimerkiksi työharjoitte-

lijoina, tutkimusavustajina, teknisinä assistentteina, laboratoriotyöntekijöinä, gradun tekijöinä ja 

jatko-opiskelijoina. Opiskelijoiden kerrottiin saavan työpanoksestaan joko palkkaa tai opintopis-

teitä. Eräs haastateltavista kuvaili ilmiötä yliopiston käytäntönä, joka hyödyttää sekä tutkimus-

projektia että opiskelijoita. Hän kertoo opiskelijoiden tuovan tutkimukseen osaavaa työvoimaa: 
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Sanotaan näin, että tää on varmasti pitkälti yliopiston käytäntö ja näin, niin että molemmat osa-

puolet hyötyy. Eli tutkimusprojekti hyötyy, kun saadaan siihen henkilö, jolla on kokemusta ehkä 

juuri niistä menetelmistä, joilla näytteitä pitää analysoida. Ja sitten toki opiskelija hyötyy itse sitä 

kautta, et siitä maksetaan palkkaa, hän saa kokemusta ja oppii ehkä niitten labratöitten lisäks myös-

kin sit siihen aiheeseen liittyvii teoreettisii asioita. (34) 

 

Tutkimuksen kerrottiin hyötyvän myös siksi, että opiskelijoiden käyttö tutkimuksen työntekijöinä 

on halvempaa kuin koulutettujen työntekijöiden käyttö:   

 

Meil on joku isomman tutkimuksen kenttävaihe joka tarjoo mahollisuuksia siihen että opiskelijat 

voi tulla mukaan tekemään töitä, et ne on sen verran yksinkertaisia ja teknisiä, tai sen verran yk-

sinkertaisia nää keruumenetelmät et ne sopii opiskelijoille, et niihin voidaan nopeasti perehdyttää 

opiskelijat. Sitten me jotenkin kuulutetaan että nyt tässä projektissa tarvittais opiskelijatyövoimaa. 

Semmost tulee koko ajan itse asiassa, et kyl me annetaan opiskelijoille mahollisuus toimii ja mä 

aattelisin et se on win-win-toiminta tietysti siinä. Jopa meil on usein varaa siitä maksaa jonkin 

verran niille, mut tietysti opiskelijoille tarvii maksaa vähemmän ku jollekin vaik koulutetummalle 

porukalle. Se on meijän voitto siinä mieles et me saadaan halpaa työvoimaa, ja se on opiskelijoiden 

voitto siinä että ne oppii uusia asioita ja saavat siitä peräti ehkä opintopisteitäkin. (29) 

 

Eräiden haastateltavien mukaan heidän opetuksensa toimii tutkimuksen työvoiman rekrytointika-

navana. Näissä puheenvuoroissa kuvattiin, kuinka opetuksen kautta opiskelijat tutustuvat opetta-

jaan ja tämän tutkimukseen:  

 

Mul on sen verran eksentrisiä ja kapeita kanssa ne mun omat tutkimusaiheet ja muut, että jos mä 

haluan apua käytännön tutkimustyöhön, esimerkiksi tutkijakoulutettavan muodossa, niin pakko-

han ne ihmiset on saada innostumaan siitä aiheesta ja sitä täytyy jotenki heille avata. Ne ei miten-

kään voi sitä itse keksiä, että tätäki vois nyt kattoo juuri tällä hetkellä. (23) 

 

Kerrottiin myös, että opettajat tutustuvat opetuksessaan opiskelijoihin, jolloin he voivat arvioida 

heidän soveltuvuutta työtehtäviin. Tutustumisesta kerrottiin olevan etua myös siksi, että opiske-

lijoita osaa tällöin myös ohjata paremmin:  

 

I think for me it’s also, it’s been a reflection having students all these many years. I’ve seen, 

changes in their background, their level, their interest, their capacity to concentrate. That also, sort 

of prepares you to know what kind of students you will have as PhDs, or as masters. And the 

choice that they have, and the cultural background they have, how that will influence the way you 

might lead them or may want to take them or not. (04) 
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Opetus kouluttaa uusia tutkijoita. Tässä vaikutustavassa tutkimus hyötyy, kun opetus kouluttaa 

sen henkilöstöresurssiin uusia tutkimuksen ammattilaisia. Vaikutustapaa kuvaavissa puheenvuo-

roissa kerrottiin, että osa valmistuneista opiskelijoista siirtyy itsenäisiksi tutkijoiksi ja tutkimus-

ryhmien tutkijajäseniksi. Eräs tutkija-opettaja kertoo esimerkiksi seuraavassa, että opetus nostaa 

esiin niitä ihmisiä, joiden kanssa haluaisi tehdä tutkimusta valmistumisen jälkeen: 

 

Mut kyllähän siellä opetuksen puolella rakentuu ne suhteet, jotka sitten siirtyy sinne tutkimusryh-

mään et kyllähän siellä rupee erottuun ne, kenen kanssa vois haluais tehä tutkimusyhteistyötä val-

mistumisen jälkeenki. Et sehä on sellanen kasvatusalusta, se todella palvelee, ruokkii tällä henki-

löstöresursseilla sitä tutkimusmaailmaa. (27) 

 

Lisäksi kerrottiin, että tutkimuksen saama hyöty tutkijoiden kouluttamisesta ulottuu myös oman 

tutkimusyhteisön ulkopuolelle: 

 

Tutkimus hyötyy opetuksesta niin päin sitten tietenki tämä että myöski jos ajatellaan (sit) oikeesti 

tutkijoita, ni mehän ne koulutetaan. Tätä ei pidä missään tapaukses unohtaa että meil on kuitenki 

tutkimusorganisaatiot jotka palkkaa sitten niitä post doceja eli niitä koulutettuja tohtoreita, ilman 

yliopistoa meillä ei olis koulutettuja tohtoreita [naurahtaa] ja ilman tutkimusryhmiä missä niitä 

koulutetaan ei olis tohtoreita tai ainaki heidän tasonsa oli taatusti huonompi. (35) 

 

 

5.5.2 Yhteisöllisyys-kategoria 

Teeman tiedeyhteisö kategoriassa yhteisöllisyys ovat ne tutkimuksen opetuksesta saamat hyödyt, 

jotka välittyvät yhteisöllisen toimintakulttuurin kautta. Kategorian ainut vaikutustapa, yhteisölli-

nen opiskelukulttuuri vahvistaa tiedeyhteisöä, perustuu haastateltavien näkemyksille, joiden 

mukaan yhteisöllinen opiskelukulttuuri vahvistaa tiedeyhteisöä ja siten tukee välillisesti tutki-

musta. Vaikutustapaa kuvaavissa puheenvuoroissa opiskelijat nähdään yhdenvertaisina tiedeyh-

teisön jäseninä. Tässä suhtautumistavassa tutkija-opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutusta ja 

yhteistyötä luonnehtivat matala lähestymisen kynnys, arvostava kohtaaminen, avoimuus ja hie-

rarkiattomuus. Tässä neljän haastateltavan kuvauksia aiheesta: 

  

Sen takia mä ajattelen, et aina ku opiskelija tulee yliopistoon, mä yritän saada heidät tunteen sem-

mosen fiiliksen, että he on nyt sen tiedeyhteisön jäseniä. Ettei he tuu sinne meiltä kuulemaan kaa-

dettua tietoo, vaan he tulee rakentaan sitä yhteisöö - myös sillä, että he mahdollisimman varhain 

saa tatsia siihen tutkimuspuolelle. (27) 
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Kun opetusta järjestetään niin, että opiskelijalla on vahva ääni ja hän pääsee mukaan ajattelemaan 

ja osallistumaan, niin toki sillon sieltä tutkija voi kaiken aikaa ammentaa niistä ajatuksista, mitä 

syntyy. Se ajattelu on rikkaampaa. Siit rikkaasta ajattelusta syntyy jotain uutta. (28) 

 

Mä ajattelen tän niin, et me tehdään opiskelijoiden kanssa samoja hommia täällä, mut mä oon vaan 

tehny niitä kauemmin. (30) 

 

Meil on jo vuoskaudet ollu sellanen, kerran kuukaudessa semmoset opiskelijakahvit et meil on, 

ilmaseks pullaa ja kahvia ja jotain muuta syötävää tunnin ajan tarjolla. Ja sinne vapaa pääsy sekä 

meiän omille opiskelijoille että meiän alasta kiinnostuneilla opiskelijoilla. Ja sinne aina tulee opet-

tajia kans paikalle. Se on semmosta englantilaisen common room –tyyppistä keskustelua, että ei 

oo mitään hierarkiaa, vaan täysin vapaata keskustelua. Ja sielt kumpuaa välillä kaikenlaisia ideoita 

ja ajatuksia. Siis mun mielest semmonen vapaa vuorovaikutus opiskelijoitten kanssa, niin se on se 

paras pohja uusien.. Siis toimitaan usein niin pienistä semmosista, vähän niin kun -- tämmösen 

perhosen siiveniskun ajatus. Yks pieni signaali, joka tulee niin saattaa laittaa liikkeelle siellä. Siis 

mitä enemmän opiskelijoiden kanssa ollaan keskusteluyhteydessä, niin sen enemmän syntyy mah-

dollisesti sellasia lähtökohtia jollekin mahdolliselle. (25) 

 

  

5.5.3 Yhteistyöverkostot-kategoria 

Tähän kategoriaan sijoittuvat ne haastateltavien kuvailemat positiiviset vaikutukset, joissa opetus 

tukee tutkimusta yhteistyöverkostojen välityksellä. Haastateltavien yhteistyöhön liittyvien ku-

vausten perusteella kategoriaan muodostui yksi vaikutustapa: opetus laajentaa tutkimuksen yh-

teistyöverkostoa. Vaikutustapa muodostuu, kun opetus luo eri tavoin tutkimusta tukevia yhteyk-

siä. Haastateltavat kertoivat muodostaneensa opetuksessaan tutkimusta hyödyttäviä yhteyksiä 

sekä oman instituution sisällä että muihin korkeakouluihin ja yliopiston ulkopuolisiin toimijoihin. 

 

Seuraavassa esimerkissä haastateltava kuvailee, kuinka hän kehittäessään ulkomailla kansainvä-

lisen yhteiskurssin opetustaan, rekrytoi omaan tutkimusryhmäänsä tutkijan oman tutkimusalansa 

ulkopuolelta. Hän kertoo myös opetuksen johtaneen kansainvälisen tutkimusprojektin syntyyn: 

 

And I started including social sciences [to my teaching]. And then I brought a post doc with me, 

that I hired her in my team, to start including (into) my research those kinds of questions. So I 

think it was, first the teaching changed and, the teaching changed my research. And I found that, 

this dialogue was so important for me, that I, then I started running, projects in [certain country 

abroad], when I initially never thought of having a project in [certain country abroad]. (04) 

 

Haastateltava kertoo seuraavassa esimerkissä rakentaneensa opiskelijoiden kanssa tutkimus- ja 

opetusinfrastruktuuria, joka palvelee tutkijoita myös hänen oman tutkimusalansa ulkopuolella: 
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-- mä oo tosi ylpee siitä mitä on opiskelijoiden kans saatu aikaseks ja miten se on parantanu sitä 

sekä tutkimus et opetusinfraa, ja siit on seurannu hyvää. Et hyvään on vastattu hyvällä siellä, mo-

lemmilt tahoilta siel on paljon, fyysikoiden toimintaa ja, mä oon tarkotuksellisestiki yrittäny löytää 

semmosia yhtymäkohtia ja saanu aikaseks projekteja ja niil on tullu jatkoo et se on, tosi palkitse-

vaa. (32) 

 

Seuraavassa esimerkissä haastateltava kuvailee Helsingin yliopiston muiden koulutusohjelmien 

ja Aalto-yliopiston kanssa toteutettujen opetusyhteistöiden tieteidenvälisyyttä lisäävää vaikutusta 

tutkimukseen: 

 

-- on just mielenkiintosta tehä opetusyhteistyötä sitten, vaikkapa muiden koulutusohjelmien 

kanssa joko meijän yliopistolla tai sitte vaikka Aallon kanssa. -- Tieteidenvälisyys kyllä, mut -- 

enemmän sanoisin et se [vaikutus tutkimukseen] tulee sieltä, niitten ihmisten kautta. Eli ne on 

tietysti yhteiskumppaneita nämä opettajat siellä, mutta myöski sitte mullahan on paljo ollu opis-

kelijoilta muualta ku -- täältä meijän Viikin kampukselta. -- Ihan vois ajatella aika eri tieteenaloilta, 

mut lopulta meil on paljo yhteistä. (35) 

 

Esimerkkinä opetusta ja tutkimusta yhdistävistä yhteistyömalleista yliopiston ulkopuolisten toi-

mijoiden kanssa kerrottiin Helsingin kaupungin kanssa toteutetusta pitkäaikaisesta yhteistyöstä: 

 

Mut sitten ehkä enemmän tää opetuksen ja tutkimuksen, mitä hyötyä vaikka siit on ollu opetuk-

sesta tutkimukselle ni kyl sitten tämmösiä ihan just yhteistyökuvioita ja, aineistoja eli esimerkiks 

Helsingin kaupungin kans on tehty yhteistyötä 15 vuotta. (35) 

 

 

5.6 Tutkimuksen ja yhteiskunnan yhteys -teema 

Teemassa tutkimuksen ja yhteiskunnan yhteys tarkastellaan tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä 

yhteiskunnallisella tasolla. Sekä tutkimus että opetus ymmärrettiin tässä näkökulmassa laajasti 

osaksi yhteiskunnan toimintaa. Kuten edellisissä, tutkija- ja tiedeyhteisönäkökulmia edustavissa 

teemoissa, myös tässä teemassa yhteys tutkimuksen ja opetuksen välillä on välillinen. Nyt kui-

tenkin opetus toimii välittävänä tekijänä kahdensuuntaiselle vaikutukselle tutkimuksen ja yhteis-

kunnan välillä.  Teemaan sijoittuu vaikutuksen suunnan mukaisesti kaksi kategoriaa: 1) yhteis-

kunnan vaikutus tutkimukseen ja 2) tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikutus. 

 

5.6.1 Yhteiskunnan vaikutus tutkimukseen -kategoria 

Tässä kategoriassa opetus vaikuttaa positiivisesti tutkimukseen välittämällä yhteiskunnan vaiku-

tusta tutkimukseen. Kategoriaan sijoittuu yksi vaikutustapa – opetus välittää yhteiskunnan 
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vaikutusta tutkimukseen. Tutkimuksen kerrottiin hyötyvän, kun tutkija-opettajat pysyvät ope-

tuksen avulla hahmottamaan tutkimuksensa yhteiskunnallista merkitystä ja pysyvät ajan her-

moilla. Kerrottiin, että tutkijana saattaa helposti ”eristäytyä omaan kammioonsa”: 

 

-- ku sä kysyit mun tavotteista tutkijana. Mä en haluu olla se eläkeikää lähestyvä kaveri, joka 

puhuu niist jutuista, mitä se teki nelikymppisenä ja jonka osaaminen ja ymmärrys asioist on jä-

mähtäny. Ja siinä suhtees opiskelijat on ja kurssit on tosi tärkeitä että sä uusit niit koko ajan. (32) 

 

Opetuksen kautta kerrottiin voivan saada käsityksen omaan tutkimusalaan liittyvistä näkökulmien 

moninaisuudesta:  

  

Että se prosessi, jossa yrität [opetuksessa] selittää eri näkökulmista samaa käsitettä, se auttaa, jol-

lain tavalla tutkijaa ymmärtää, miten eri ihmiset näkevät sitä alaa. Mitkä olisivat tärkeimmät siihen 

liittyvät kysymykset. -- Se mitä tiedetään voi olla ihan eri aihe tai eri näkökulma, kuin se mikä 

tutkitaan sun alalla. Ja on aina tärkeä tajuta kuinka laaja se, mielipide- tai näkökulmakenttä on. 

(24) 

 

Seuraavassa esimerkissä haastateltava kuvailee, kuinka opetuksen yhteiskunnallinen ulottuvuus 

auttaa suuntaamaan tutkimusta siten, että sillä on todellista merkitystä: 

 

-- osittain se on signaali joka opetuksen kautta tulee tässä tapauksessa siihen että sulla on mahdol-

lisuus tavallaan suunnata omaa tutkimusta vähän toisella tavalla. Sä näet siinä että se mitä me 

tehdään ei oo riittävä et sä voisit tehdä jotain muuta, erilaista. Mikä on sinänsä hassua että mitä 

enemmän sä ymmärrät niitä asioita niin samalla vaikuttaa siltä että tavallaan sen opetuksen kautta 

asia käsitellään laajemmin. Ei pelkästään labratasolla tai tulostasolla vaan ehkä yhteiskunnallisella 

tasolla. Se pakottaa hyväksymään sen että.. se mitä teet se voi sit tavallaan, suunnata sen ehkä 

voimakkaammin siihen suuntaan että niillä tuloksilla on oikeesti merkitystä. (11) 

 

Eräät haastateltavat kuvailivat opetuksen hyödyttävän tutkimusta antamalla käsityksen nuorem-

man sukupolven maailmankuvasta. Kerrottiin, että joskus opiskelijat voivat muuttaa tutkija-opet-

tajan omaa suhtautumistapaa asioihin. Kun opiskelijat edustavat eri sukupolvea, heidän maail-

mankuvansa sisältää normeja, jotka poikkeavat tutkija-opettajan omasta maailmankuvasta ja nor-

meista. Tämän kerrottiin vaikuttavan tutkimuksen merkitykseen. Seuraavassa haastateltava antoi 

tällaisesta normatiivisesta näkökohdasta esimerkkinä tilanteen, jossa opiskelijat eivät halunneet 

suhtautua eläimiin välineellisesti. Hän kertoi opiskelijoiden kyseenalaistaneen opetuksen validi-

teettia, sillä he kokivat sen liian antroposentriseksi. Haastateltava kertoi, että tämä sai hänet poh-

timaan omaa tutkimustaan: 
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Sometimes students may bring you different way of looking at the same thing, because they are 

different generation, and their worldviews and also normative aspects, you know like ethical or 

moral aspects maybe different from mine, and that also affects the relevance of research. Well just 

as a normative example we have increasing number of students who are vegetarian, for example, 

or they don’t want to look at animals at generally as a kind of tool to human means. They question 

it. -- It makes you to think about your research -- because there is this normative element to it. (18) 

 

 

5.6.2 Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus -kategoria 

Kategoriassa tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus tuodaan esiin niitä opetuksen positiivi-

sia vaikutuksia, jotka vahvistavat tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkija-opettajat 

voivat vaikuttaa yhteiskuntaan suoraan tai välillisesti akateemisen yhteisön ja opiskelijoiden 

kautta (Mustajoki & Mustajoki, 2017). Kategoriaan sijoittuu kaksi vaikutustapaa: 1) osaavien asi-

antuntijoiden koulutus lisää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja 2) opetus tukee yh-

teiskuntaan suuntautuvaa tutkimusviestintää. 

 

Osaavien asiantuntijoiden koulutus lisää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Tätä vaikutustapaa kuvaavissa puheenvuoroissa kuvailtiin, kuinka osaavien asiantuntijoiden kou-

luttamisen hyödyttää tutkimusta lisäämällä sen vaikuttavuutta. Opettaminen rinnastettiin tutki-

musjulkaisuihin – molemmat vievät tutkimuksen tulevaisuuteen vaikuttavaa viestiä eteenpäin: 

 

-- mä en nää kauhean suurta, merkityksellistä eroa tutkimisessa ja opettamisessa. Et mä nään sekä 

tutkimuksen että opettamisen tapana vaikuttaa tulevaisuuteen, tulevaisuuden ihmisten ajatteluun 

ja siihen et minkälaisii valintoja he tekee. Ja sillon ei oo loppujen lopuks lähtökohtasesti mitään 

eroa siinä että, julkaseeko jotain printattua tai digitoitua tekstiä jonnekin jota joku joskus lukee ja 

vaikuttuu siitä, vaiko se että kertoo sen sanoman suoraan seuraavalle sukupolvelle joka saattaa 

jollakin tavalla vaikuttua siitä ja sitä oppimaansa tai osaamaansa käyttää itse hyödyksi ammatis-

saan ja taas vie sitä viestiä eteenpäin. Et sillä taval mä en nää jos ajatellaan lähtökohtasta tutkimi-

sen ja opettamisen, merkitystä niin sillä ei loppujen lopuks ole mitään väliä siirtääkö sitä tietoa 

osaamista asiantuntemusta omia näkemyksiään tai omia ajatuksiaan, siirtääkö sitä kirjottamalla 

puhumalla vai et onks se kontakti välillisempää vai onko se suorempaa, mä en nää siinä mitään 

eroa sillä tavalla nää on mulla, saman mission vaan eri väyliä. (28) 

 

Kerrottiin myös, että osaavien asiantuntijoiden koulutuksella vähennetään päätöksenteossa käy-

tettävien tutkimustulosten virhetulkintojen mahdollisuutta: 

 

Niin se [opiskelijoiden osallistaminen tutkimustyöhön] on sillä tavalla tärkeää, että kun me kou-

lutetaan näistä ihmisistä asiantuntijoita ja he menevät tuonne kentälle vaikka ympäristökeskuksiin 
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tai muihin, vaikka käsittelevät ympäristölupahakemuksia tai mitä tahansa sellaista ja saavat nume-

roita eteensä, niin heil on joku käsitys siitä, et mistä ne numerot tulee ja minkälaisia virhelähteitä 

niihin voi liittyä. Heillä on käsitys siitä, että ihan kaikkee ei tarvi uskoo. (30) 

 

Opetus tukee yhteiskuntaan suuntautuvaa tutkimusviestintää. Tämä vaikutustapa limittyy 

asiantuntijuus-teeman viestintä- ja vuorovaikutus -kategorian (luku 5.3.3) kanssa, jossa nousi 

esiin opetuksen positiivinen vaikutus tutkimusviestintätaitoihin. Tämän lisäksi kerrottiin, että yh-

teiskuntaan suuntautuvan tutkimusviestinnän kehittämiseen voidaan osallistaa myös opiskelijoita. 

Opiskelijoiden kanssa voi pohtia tehokasta yleistajuista tiedeviestintää, ja heiltä voi saada oppia 

sosiaalisen median hyödyntämiseen, kuten seuraavassa kerrotaan:  

 

Semmosen sosiaalisen median kanavien hyödyntämisessä opiskelijatha on hirveen suuri voima-

vara koska, ne on kriittisiä ja taitavia ja niiden kans voi pallotella sitä, popularisointiaki. -- Mulla-

han ainaki siis on täysin tullu sieltä mun opiskelijoilta se, miten he on opettaneet mua enempi siinä 

että miten, esimerkiks kaikki Instagrammit ja Twitterit ja nää hyödynnetään ja mikä on tehokasta. 

-- ollaan mietitty opiskelijoiden kans sitä niissä tutkimustulosten hyödyntämisessä että kyllä siinä 

mua on ihan täysin rikastuttanu se mun nuori jengi ja opiskelijat. Siis ilman heitä mä en ois siihen 

ehkä edes kiinnittäny niin paljo huomiota.  (27) 

 

 

6 Luotettavuus 

Tämän luotettavuustarkastelun tarkoituksena on suhteuttaa saamani tutkimustulokset teoriataus-

taan ja sen pohjalta asetettuun tutkimustehtävään. Pyrin arvioimaan tutkimusprosessini luotetta-

vuutta ja tuon lukijan tietoon, millaisin toimia olen tehnyt tutkimukseni luotettavuuden lisää-

miseksi. Tutkimuksen luotettavuus ja tutkimuseettiset ratkaisut kulkevat käsi kädessä. Olen nou-

dattanut tässä tutkimuksessa tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK, 2012) ohjeistuksen mu-

kaista hyvää tieteellistä käytäntöä ja sitoutunut toimimaan Mertonin (Tuomen ja Sarajärven, 

2018, s. 148, mukaan) tieteen eetoksen neljän perusnormin mukaisesti, jotka ovat 1) universa-

lismi, 2) tieteellisen tiedon kommunismi, 3) puolueettomuus ja 4) organisoitu skepsis. Haastatel-

taville lähetettiin ennakkoon sähköpostitse tietoa haastattelun teemoista ja tietosuojaseloste, jossa 

kerrottiin mm. tutkimuksen vastuuhenkilöistä, tarkoituksesta, viitekehyksestä sekä anonymiteet-

tiin ja aineistonhallintaan liittyvistä asioista. Tietosuojaseloste lähetettiin myös Helsingin yliopis-

ton tietosuojaryhmälle. 

 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoimen subjektiviteetin myöntäminen, jolloin 

pääasiallinen luotettavuuden kriteeri on tutkija itse (Eskola & Suoranta, 1999, s. 211). Varto 

(2011, s. 22) kehottaa tutkijaa avaamaan agendansa, jotta voitaisiin nähdä mihin tutkimus 



 

55 

 

perustuu. Varton mukaan agendan tunnustamisella voidaan välttää se riski, että tutkimustuloksina 

löydetään vain tutkimuksen lähtöoletuksiin liittyvät ajatukset. Tämän tutkimuksen motivaationa 

on opetuksen kehitystyöhön liittyvä tarve tarkastella ja kehittää tutkimuksen ja opetuksen välistä 

yhteyttä. Myönnän, että kannatan lähtökohtaisesti kiinteää ja kokonaisvaltaista tutkimuksen ja 

opetuksen yhteyttä,  ja että toivon tutkimustulokseni parantavan yliopisto-opetuksen laatua ja yli-

opiston toimintaa. Luotettavuusriskinä on esimerkiksi se, että olisin jättänyt aineistosta huomioi-

matta ne ilmiöt, joita en näe opetuksen laatua kehittävinä. Välttääkseni omien oletuksieni ja ta-

voitteitteni vaikutuksen tutkimuksen tuloksiin pyrin omaksumaan Kiikerin ja Ylikosken (2004, s. 

26) kuvaaman katselijan näkökulman haastateltavieni esittämiin tietoväittämiin. Tässä sulkeiste-

taan oma käsitys siitä, mikä on totta ja järkevää, ja pyritään mahdollisimman perusteellisesti ym-

märtämään ja kuvailemaan tiedonantajien käsityksiä tutkittavasta aiheesta. Silti näen Ruusuvuo-

ren ym. (2010, s. 15) tavoin, että tutkimuksessani ei puhu pelkkä aineisto, vaan omat tulkintani ja 

valintani tutkijana ovat ohjanneet aineiston käsittelyä ja vaikuttaneet siten myös tutkimukseni 

tuloksiin. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset pyrkivät vastaamaan kysymykseen, millaisin tavoin tutkimus hyötyy 

opetuksesta. Luotettavuutta tarkastellessa oikeiden informanttien valinta vaikuttaa tutkimuksen 

uskottavuuteen ja siirrettävyyteen. Pidän valitsemaamme eliittiotantaa onnistuneena, sillä on 

syytä olettaa, että sekä tutkimuksessa että opetuksessa ansioituneilla kokeneilla tutkija-opettajilla 

on tutkimuksen aiheeseen parasta mahdollista asiantuntijuutta. Pidän elämäntieteen tutkija-opet-

tajia hyvinä informantteja tutkimustehtävän näkökulmasta, sillä näillä tieteenaloilla yhdistyy niin 

kovan ja pehmeän kuin puhtaan ja sovelletun tieteen ominaisuuksia (Helsingin yliopisto, 2021a; 

2021b). Tämä antaa hyvän lähtökohdan tuloksien yleistettävyydelle myös muille tieteenaloille. 

Tulosten yleistettävyyden kannalta on hyvä huomioida, että tutkimuksen informantteja ei valittu 

satunnaisesti. Suurin osa haastateltavista kertoi oman tutkimuksensa ja opetuksensa olevan enem-

män läheisessä yhteydessä kuin erillään toisistaan. Heidän kuvaamiaan vaikutustapoja ei välttä-

mättä esiinny niillä tutkija-opettajilla, joiden tutkimus ja opetus ovat selkeästi erillään. Tutkimuk-

sen informanteilla oli myös pitkä ura takanaan. Kuvatut vaikutustavat eivät välttämättä ilmene 

nuoremmilla tutkija-opettajilla, jotka pyrkivät vakiinnuttamaan asemaansa tutkijayhteisössä. 

 

Entä voiko luotettavan tiedon lähteenä olla henkilökohtainen kokemus? Otonkorpi-Hietarannan 

ja Ylöstalon (2015, s. 240) mukaan tutkimuksen näkökulmasta kokemukset ovat yhtäaikaisesti 

sekä tärkeitä että problemaattisia. Yksi ongelma liittyy kysymykseen millaista ja kenen koke-

musta voidaan pitää tietona. Otonkorpi-Hietaranta ja Ylöstalo (2015, s. 227) huomauttavat myös, 

että yhteisöä koskevan tutkimustiedon palauttaminen kentälle voi synnyttää vastustusta, mikäli se 

on ristiriidassa sen kanssa, miten ”kaikki tietävät asioiden olevan”. Tutkimukseni pyrki ratkaise-

maan näitä ongelmia valitsemalla informanteiksi erittäin kokeneita, sekä opetuksessa että 
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tutkimuksessa kunnostautuneita tutkija-opettajia. Annan tässä tutkimuksessa Katilan ja Meriläi-

sen (2006, s. 144) tavoin informanttieni kokemusperäiselle tiedolle merkityksen, joka on yksilöl-

lisen sijaan yhteisöllinen. Yhteisöllisyys ei kuitenkaan tarkoita tässä sitä, että merkitykset olisivat 

kaikkien informanttieni yhteisesti jakamia ja hyväksymiä. Sen sijaan tarkoitan Katilan ja Meri-

läisen tapaan, että haastateltavieni kokemuksista nousevat merkitykset ovat kulttuuristen ja sosi-

aalisten yhteyksien tuottamia. 

 

Haastateltavilla on usein taipumus kuvata omaa toimintaansa parhain päin, mikä saattaa johtaa 

asioiden kaunisteluun (Alastalo & Åkerman, 2010,  s. 322). Tutkimusryhmäni jäsenet ja haasta-

teltavat työskentelevät samoissa yliopiston työyhteisöissä ja heidän välillään on esihenkilö-alais-

suhteita. Tällöin voidaan epäillä, että haastateltavat olisivat kuvanneet olemattomia vaikutusta-

poja opetuksesta tutkimukseen, vaikuttaakseen myönteisesti esimerkiksi urakehitykseensä. Tätä 

mahdollisuutta ei voi täysin sulkea pois, mutta se vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä, sillä totuu-

den vääristely sotisi akateemista eetosta vastaan. Myös selvää hyötynäkökulmaa on vaikea löytää. 

Ensinnäkin tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena on akateemisessa keskustelussa varsin 

tuntematon ilmiö, joka ei tietääkseni näy, ainakaan vielä, opetuksen tai tutkimuksen laadun arvi-

oimiseen liittyvissä kriteereissä tai keskusteluissa. Toiseksi, haastateltavien pitkäaikainen koke-

mus ja erinomaiset ansiot opetuksessa ja tutkimuksessa olivat jo hyvin tutkimusryhmän tiedossa. 

 

Puolistrukturoitu teemahaastattelu aineistonhankintamenetelmänä ja haastattelun varsin avoin ky-

symystenasettelu toimivat hyvin. Vaikutti siltä, että kysymykset antoivat haastateltaville vapautta 

pohtia tutkimuskohteena ollutta, akateemisessa keskustelussa vain vähän huomiota saanutta il-

miötä omista näkökulmistaan. Nämä erilaiset näkökulmat ovat myös keskeisiä tämän tutkimuksen 

tuloksille näkyen niiden viitenä teemana. Luotettavuuden kannalta on kiinnostava kysymys, oli-

siko positiivisia vaikutustapoja voinut löytyä lisää, jos myös haastattelu olisi teemoiteltu vastaa-

vin teemoin. Pidän tätä hyvinkin mahdollisena, sillä haastateltavien tulokulmat ilmiön tarkaste-

luun jäivät välillä hieman yksipuolisiksi. Kymmenennen haastattelun yhteydessä huomasin, että 

haastateltava näytti ymmärtävän tutkimuksen lähinnä tutkimusjulkaisuina. Lopuissa seitsemässä 

haastattelussa kerroin haastattelun alussa, että tarkastelemme tutkimusta kokonaisvaltaisena uu-

den tiedon tuottamisen prosessina. Tutkimuksen määrittelytavan on todettu vaikuttavan tutkimuk-

sen ja opetuksen yhteydestä saatuihin tuloksiin (Elken & Wollscheid, 2016, s. 15). Siksi on mah-

dollista, että tätä edeltävissä haastatteluissa jäi vaikutustapoja kuvailematta. Näyttäisi kuitenkin 

siltä, että tällaisenaan aineisto oli tarpeeksi laaja riittävän saturaation saavuttamiseen, sillä viimei-

set haastattelut eivät enää tuoneet esiin tutkimusongelman kannalta uutta tietoa (ks. Eskola ja 

Suoranta, 1999. s. 63). 
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Käyttämäni sisällönanalyysi ei ole menetelmänä ongelmaton. Sitä on kritisoitu analyysin kesken-

eräisyydestä, sillä pelkkä luokittelu on vain yksi osa kokonaisesta analyysiprosessista ja pelkkään 

koodausskeemaan tai tekniseen järjestämiseen tukeutuva luokittelu irtoaa helposti tutkimuksen 

varsinaisesta tarkoituksesta (Ruusuvuori, ym., 2010, s. 18–23; Salo, 2015; Tuomi & Sarajärvi, 

2002, s. 105). Tämän lisäksi tunsin analyysiprosessin aikana, yksittäisiä aineistokatkelmia luoki-

tellessani, kadottavani yhteyttä siihen, mitä informanttini todella tarkoittivat. Yleensäkin ajatel-

laan, että yksittäisellä tutkimusmenetelmällä on vaikeaa saada kattavaa kuvaa tutkimuskohteesta 

(Eskola & Suoranta, 1999, s. 69). Näitä ongelmia pyrin ratkomaan analyysin monimenetelmäi-

syydellä. Koin aineistosta muodostamani tapauskuvaukset oleellisina välineinä kokonaiskuvan 

hahmottamiseksi. Abduktiivisella eli teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla taas pystyin kuvaamaan 

tarkemmin sellaisia vaikutustapoja, jotka olivat viitekehykselle ja itselleni vieraita, ja joiden ole-

mus jäi pelkän aineistolähtöisyyden varassa epäselväksi.  

 

Tutkimusryhmäni jäsenet tarkistivat analyysini. He kävivät koko tutkimusaineiston läpi tekemäni 

luokittelun pohjalta ja totesivat sen vastaavan todenmukaisesti aineistoa. Pyrin siis parantamaan 

tutkimukseni luotettavuutta sekä metodisen- että tutkijatriangulaation avulla. Testasin tutkimuk-

sen tuloksena syntyneen moninäkökulmaisen jäsennyksen luotettavuutta vertailemalla sitä aiem-

missa tutkimuksessa havaittuihin vaikutustapoihin (ks. luku 2.6). Osoittautui, että kaikki aiem-

man tutkimuksen tulokset olivat siirrettävissä malliini (ks. pohdinta, luku 7). Vertailu antoi viit-

teitä myös siitä, että tulokset ovat sovellettavissa elämäntieteiden ulkopuolisille tieteenalueille. 

 

 

7 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, kuvata ja analysoida tapoja, joilla opetus vaikut-

taa positiivisesti tutkimukseen yliopistossa. Tutkimuskysymykseen, millaisin tavoin tutkimus 

hyötyy opetuksesta, etsittiin vastausta haastattelemalla seitsemäätoista kokenutta tutkija-opettajaa 

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä sekä bio- ja ympäristö-tieteellisestä tiedekun-

nasta.  

  

Tämän tutkimuksen tulokset ovat merkittävä ensinnäkin siksi, että niissä esitetään ensimmäistä 

kertaa moninäkökulmainen jäsennys tavoista, joilla tutkimus hyötyy opetuksesta. Tutkimuksen 

tulokset tarjoavat laajan ja monitasoisesti jäsennellyn näkymän ilmiöön, joka on tähän asti näyt-

täytynyt kirjallisuudessa vähemmän selvänä ja jäänyt vain vähälle huomiolle (Elken & Woll-

scheid, 2016; Gros ym., 2020 s. 110; Harland, 2016, s. 463). Esitin yhteensä 25 opetuksen tuot-

tamaa tutkimusta hyödyttävää vaikutustapaa, tuoden esiin opetuksen hyötyjä tutkimuksen eri osa-

alueille niin tutkimusprosessin, yksittäisen tutkija-opettajan, tiedeyhteisön kuin tutkimuksen ja 
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yhteiskunnan yhteyden näkökulmista. Tulokset vahvistavat näkemystä, jonka mukaan tutkimuk-

sen ja opetuksen yhteyden kokonaisvaltaiselle ymmärtämiselle on oleellista, että sen tarkastelussa 

otetaan huomioon sekä yksilöllinen, yhteisöllinen että yhteiskunnallinen taso (Gros ym. 2020, s. 

110). Tulokset ehdottavat yhteisiä standardeja vaikutustapojen jäsennyksille, luovat perustaa sel-

keälle kommunikoinnille myös tieteidenvälisesti ja voivat auttaa määrittämään mitattavissa olevia 

indikaattoreita tutkimuksen ja opetuksen yhteydelle. 

 

Tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä opetuksen ja tutkimuksen yhteyttä tarkastelevalle tutki-

mukselle toiseksi siksi, että ne kyseenalaistavat aiemman tutkimuksessa esiintyneet ennakko-ole-

tukset, jossa opetuksen ja tutkimuksen yhteys arvioidaan joko olemattomaksi (ks. Marsh & Hattie, 

2002) tai yksisuuntaiseksi tutkimuksesta opetukseen (Gros ym., 2016). Aiemman tutkimuksen 

lisäksi myös haastatteluissa nousi esiin ennakko-oletus yksisuuntaisesta yhteydestä. Tutkimuk-

seen osallistuneista 17 tutkija-opettajista 13 koki tutkimuksensa ja opetuksensa olevan enemmän 

läheisessä yhteydessä kuin erillään toisistaan. Silti haastatteluja tehdessä tuli ilmi, että keskustelu 

opetuksen hyödyistä tutkimukselle oli vieras aihepiiri lähes jokaiselle tutkimukseen osallistu-

neelle. Tästä huolimatta jokainen haastateltava nosti esiin useita erilaisia tapoja, joilla tutkimuk-

sen nähtiin hyötyvän opetuksesta. Tämän tutkimuksen tuloksien perusteella yhteys ei siis näytä 

olemattomalta tai yksisuuntaiselta tutkimuksesta opetukseen. 

 

On huomioitava, että tutkimuksen ja opetuksen yhteydestä saatuihin tuloksiin vaikuttaa merkittä-

vällä tavalla esimerkiksi se, millä tavalla tutkimus määritellään (Elken & Wollscheid, 2016, s. 7). 

Tämä tutkimus kuvaa tutkimuksen laajana ja monimuotoisena uuden tieteellisen tiedon muodos-

tamisen prosessina, joka pohjaa tutkija-opettajan työhyvinvointiin ja asiantuntijuuteen, lähtee 

liikkeelle tutkimusideasta ja rakentuu suunnittelu-, toteutus- ja raportointivaiheiden kautta uu-

deksi tiedoksi, joka lisää ihmiskunnan käytettävissä olevaa tietovarantoa ja vaikuttaa yhteiskun-

taan niin tutkija-opettajien, tutkijayhteisön kuin opiskelijoidenkin välityksellä. Tämä kokonais-

valtainen tarkastelutapa nosti esiin sellaisen moninaisen opetuksen vaikutustapojen kirjon, joka 

olisi eittämättä jäänyt suurelta osin piiloon, jos tutkimus ymmärrettäisiin yksioikoisesti tutkimus-

julkaisuna. Akateemisessa keskustelussa yleisesti ja etenkin tutkimuksen ja opetuksen yhteyden 

diskurssissa tulisikin kiinnittää entistä paremmin huomiota käsitteen tutkimus määrittelyyn. En-

nakko-oletusta yksisuuntaisesta yhteydestä voisi myös hälventää, jos keskusteluun nostettaisiin 

Charlesin (2018) kehittämiä konsepteja opetuksen informoivasta sekä opetusvetoisesta tutkimuk-

sesta (teaching-informed research & teaching-led research, ks. luku 2.4).  
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Kolmanneksi tutkimuksen tulokset tarjoavat uutta tietoa tutkimuksen ja opetuksen välisestä yh-

teydestä sekä sitovat yhteen ja vahvistavat aiemman tutkimuksen tuloksia. Esittelen seuraavassa 

aiemman tutkimusten tuloksia teema kerrallaan ja suhteessa omiin tutkimustuloksiini. Pohdin sa-

malla tuloksistani kumpuavia näkökulmia tutkimuksen ja opetuksen yhteyteen.  

 

Tutkimusprosessi-teemaan liittyvä aiempi tutkimus on tämän tutkimuksen tapaan havainnut, että 

opetus tuottaa uusia tutkimusideoita ja aiheita (Becker & Kennedy, 2005; Brennan, ym., 2019; 

Farcas ym., 2016; Robertson, 2007), mutta muutoin tutkimusprosessin näkökulmasta opetuksen 

positiiviset vaikutustavat ovat tähän asti jääneet piiloon. Tutkimukseni nosti esiin yhteensä seit-

semän uutta tutkimusprosessin eri vaiheita hyödyttävää vaikutustapaa, joita ovat esimerkiksi tut-

kimusaineiston hankinta opetuksessa ja opetus tukee tutkimusjulkaisun kirjoitusprosessia. Kiike-

rin ja Ylikosken (2004, s. 24) mukaan tutkimusprosessista ei saa totuudenmukaista kuvaa pelk-

kien tutkimusjulkaisujen avulla, sillä ne antavat usein harhaanjohtavan suoraviivaisen kuvan tut-

kimusprosessin kulusta ja jättävät monet tieteelliselle keksimisprosessille olennaiset elementit 

piiloon. Väitän, että yksi tällainen helposti piiloon jäävä elementti on opetus. Tuloksieni mukaan 

positiivisia vaikutuksia opetuksesta tutkimukseen syntyy niin opetuksen suunnittelussa, toteutuk-

sessa kuin oppimisen arvioimisessa. Lisäksi tulokset välittävät tutkija-opettajien arjen käytänteitä, 

joilla opetusta ja tutkimusta voi integroida toisiinsa.  

 

Tutkija-opettajien työhyvinvointia käsittelevä tutkimus on todennut työhyvinvoinnin lisäävän esi-

merkiksi akateemista tuottavuutta (Christensen, Dyrstad & Insstrand; 2020). Silti tutkimuksen ja 

opetuksen yhteyden viitekehyksessä työhyvinvointia ei ole paljoa käsitelty. Tutkimukseni tulok-

set nostavat käsittääkseni ensimmäistä kertaa tarkasteluun erityisesti opetukselle ominaiset posi-

tiiviset vaikutukset tutkimusta tukevaan työnhyvinvointiin. Tämän tutkimuksen työhyvinvointiin 

liittyvät havainnot kytkeytyivät lähes saumatta työn imun (work engagement) teorian kahteen 

keskeiseen osa-alueeseen, tarmokkuuteen (vigor) ja omistautumiseen (dedication). Tarmokkuus 

ja omistautuminen on nähty oleelliseksi sekä motivaation että työsuorituksen kannalta (Christian, 

Garza ja Slaughter, 2011). Tuloksissani kuvatut vaikutustavat näyttäisivät olevan suurelta osin 

seurausta opiskelijoiden ja tutkija-opettajien välisestä vuorovaikutuksesta, jossa opiskelijoiden 

ääni pääsee kuuluville. Cao, Postareff, Lindblom ja Toom (2018) totesivat tutkimuksessaan, että 

opettajankoulutuksesta vastaavien opettajien opiskelijakeskeinen lähestymistapa opetukseen on 

positiivisessa suhteessa käsitykseen minäpystyvyydestä (self-efficacy), joka puolestaan vähentää 

työuupumuksen riskiä. Tapanila (2021) tarkasteli viimeaikaisessa tutkimuksessaan akateemisen 

työn omistautumiseen liittyvää ulottuvuutta, työn merkityksellisyyttä. Hän sai kyselyynsä 117 

vastausta kahden suurehkon suomalaisen yliopiston kasvatustieteiden, lääketieteen, kielitieteiden 

ja biotieteiden tutkija-opettajilta. Tapanilan mukaan yliopistomaailmassa vahvistunut manageria-

lismi on saattanut johtaa siihen, etteivät tutkija-opettajat välttämättä voi rakentaa työnsä 
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merkityksellisyyttä omien arvojensa tai opiskelijoita ja yhteiskuntaa palvelevan akateemisen ee-

toksen mukaisesti, vaan heidän on toimittava yliopiston ylhäältä asettamien tavoitteiden mukai-

sesti. Myös tästä syystä on tärkeää, että tämän tutkimuksen tuloksissa esiin nostetut opetuksen 

positiiviset vaikutukset tutkimusta tukevalle työhyvinvoinnille otettaisiin huomioon myös yli-

opiston tutkimuksen ja opetuksen johtamisesta ja päätöksenteosta vastaavissa elimissä. 

 

Tutkimukseni tulokset ovat merkillepantavan yhteneviä aiemman tutkimuksen havaintojen 

kanssa, jotka koskevat opetuksen hyötyjä tutkimusta tukevaan asiantuntijuuteen. Kaikki haasta-

teltujen tutkija-opettajien esiin nostamat positiiviset vaikutustavat liittyen tieteelliseen ajatteluun, 

tieteellisen teorian hallintaan ja tutkimusmenetelmäosaamiseen on havaittu aiemmassa tutkimuk-

sessa. Opetus tukee tieteellistä ajattelua -vaikutustapaa on kuvattu Beckerin ja Kennedyn (2005), 

Caon ym. (2021), Harlandin (2016) ja Visser-Wijnveen, ym. (2010) tutkimustuloksissa. Tulok-

seni vahvistavat Harlandin (2016, s. 466) havaintoa siitä, että opetus voi antaa tutkija-opettajalle 

tutkimustyöstä puuttuvia mahdollisuuksia reflektoida tutkimustyössä tekemiään valintoja ja nii-

den perusteluita. Vaikutustapa opetus laajentaa teorianhallintaa löytyy Beckerin ja Kennedyn 

(2005), Caon, ym. (2021), Harlandin (2016), Neumannin (1992) ja Robertsonin (2007) tutkimuk-

sista. Vaikutustapaa opetus paljastaa teorian aukkoja ja heikkoja kohtia kuvataan Beckerin ja 

Kennedyn (2005) tutkimuksessa. Opetus tukee tutkimusmenetelmäosaamista -vaikutustapaa ku-

vailee ainoana Harland (2016). Omassa tutkimuksessani kuvattu opetuksen positiivinen vaikutus 

tutkija-opettajan tutkimusta tukevaan viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen näyttäisi sitä vastoin 

olevan aiemmin raportoimaton vaikutus. Havaitsin tutkimuksessani, että opetus vaikuttaa tutki-

musta tukeviin tutkimusviestintätaitoihin, sosiaaliseen osaamiseen sekä vuorovaikutustaitoihin ja 

tuo opetuksesta vuorovaikutuksen välineitä tutkimukseen. Tulokset ovat merkittäviä, sillä vuoro-

vaikutusta pidetään keskeisenä akateemisen yhteisön toiminnalle (ks. Becher, 1989, s. 77). Tar-

kastellessa tuloksissa havaittuja vaikutustapoja kokonaisuutena huomataan, että tutkimusta tu-

keva asiantuntijuus voi kehittyä opetuksessa huomattavan monipuolisesti. On myös kiinnostavaa 

nähdä, millaista asiantuntijuutta opetus tuloksien perusteella ruokkii. Tässä asiantuntijuus ei näyt-

täydy pysyvänä koulutuksen ja työkokemuksen avulla saavutettuna ominaisuutena, vaan se on 

jatkuvaa itsereflektiota ja oppimista eri tilanteissa (ks. Tynjälä, 2002). Opetuksen kehittämä asi-

antuntijuus vastaa myös Boyerin (2016, s.  81) määritelmää oppineisuudesta (scholarship), johon 

kuuluu se, että omasta tutkimuksesta osataan ottaa etäisyyttä, etsiä laajempia yhteyksiä, luoda 

siltoja teorian ja käytännön välillä sekä jakaa omaa tietoa ja osaamista tehokkaasti. 

 

Tutkimukseni toi esiin uuden vaikutustavan, jossa opetus laajentaa tutkimusta tukevaa yhteistyö-

verkostoa luomalla uusia yhteyksiä instituution sisällä, muihin korkeakouluihin sekä yliopiston 

ulkoisiin toimijoihin. Aiemmassa tutkimuksessa on todettu tutkimukseni tavoin, että opetus vah-

vistaa tutkimuksen henkilöstöresurssia. Robertson (2007) mainitsee tutkimuksessaan, että 
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opettaminen nähdään investointina tulevaan, sillä se varmistaa, että opiskelijoista saadaan osaa-

vaa ja halpaa työvoimaa tutkimukseen. Farcas ym. (2016) taas kertovat tutkimuksen hyötyvän, 

kun toimiva opetuksen ja tutkimuksen yhteys kouluttaa opiskelijoista tulevia tutkijoita ja yleen-

säkin rohkaisee opiskelijoiden osallistumista tutkimukseen. Brennanin ym. (2019) tuloksissa tuo-

daan esille, että opiskelijoiden nähdään rikastavan tutkimusta muun muassa työharjoittelujen ja 

tutkielmatöiden kautta. Oman tutkimukseni havaitsemaa vaikutustapaa, jossa yhteisöllinen opis-

kelukulttuuri vahvistaa tiedeyhteisöä käsittelee vain Brennan ym. (2019). He kertovat, että todel-

lisen oppineiden yhteisön (community of scholars) nähdään rakentuvan vasta, kun opiskelijat lii-

tetään yhteisöön elintärkeinä tutkimuksen ja oppimisen kumppaneina. Yhteisöllisyyden hyödyt 

tutkimukselle nousevat laajalti esiin tutkimuksen ja opetuksen yhteyteen kytkeytyvässä opiskeli-

jat kumppaneina (Students as Partners) -viitekehyksessä (ks. Healey ym., 2014), jossa kumppa-

nuuden nähdään vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi akateemisen henkilöstön vuorovaikutuk-

seen, oppimiseen, sitoutumiseen, luottamukseen, identiteettiin sekä kokemukseen yhteisöllisyy-

destä (Mathews, Dwyer, Russel & Enright, 2019). Tutkimukseni tulosten tiedeyhteisö-näkökulma 

voi auttaa rakentamaan yliopistoa kohti aidosti inklusiivista instituutiota, todellista oppineiden 

yhteisöä, jossa opetuksen avulla voitaisiin yhdistää tutkija-opettajien ja opiskelijoiden lisäksi eri 

tieteenalojen sekä muiden korkeakoulujen osaaminen yhteiseen uuden tiedon tavoitteluun.  

 

Vaikka keskustelu tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuudesta on varsinkin viime vuosina ollut 

vahvasti esillä, yhteiskunnallinen tarkastelutaso ei ole juurikaan näkynyt tutkimuksen ja opetuk-

sen yhteyden diskurssissa. Poikkeuksen tästä tekee Neumann (1992), joka puhuu tuloksissaan 

nuorekkaasta kontaktista (The youthful contact). Tässä vaikutustavan kuvauksessa nuoret opiske-

lijat tarjoavat tuoreen yhteyden laajempaan maailmaan ja ehkäisevät siten eristäytymistä ja jä-

mähtäneisyyttä. Tuloksissani kuvattu vaikutustapa opetus välittää yhteiskunnan vaikutusta tutki-

mukseen on hyvin samantapainen, mutta ei sido vaikutustapaa yksin opiskelijoihin ja sukupolvien 

väliseen eroon. Tässä tutkimuksessa havaittu opetuksen tuki tutkimuksen yhteiskunnalliseen vai-

kuttavuuteen on tutkimuksen ja opetuksen viitekehyksessä uusi havainto, vaikka onkin tunnus-

tettu tutkimuksen vaikuttavuuden viitekehyksessä (ks. Mustajoki & Mustajoki, 2017). Jo Hum-

boldt (1990, s. 62) totesi aikanaan, että opetustyön avulla tiede saa yhteyden käytännön elämään 

ja valtion tarpeisiin. Myös Benjamin (1999, s. 419) pitää tärkeänä, että sen lisäksi, että tutkittua 

tietoa ohjataan kohti suurta yleisöä, ohjataan suurta yleisöä kohti tutkittua tietoa. Tutkimukseni 

tulokset tukevat Benjaminin näkemyksiä siitä, että juuri opetus on tutkimuksen ja yhteiskunnan 

yhteydessä tärkeässä välittävässä roolissa. Benjaminin mukaan opetuksen on mahdollista vaikut-

taa tutkimukseen tavalla, joka laajasti ja yhteiskunnallisesti katsottuna lisää tutkimustiedon for-

maalia vaikuttavuutta (transmissiblity). Ehdotan, että yhteiskunnallinen ulottuvuus palautetaan 

tutkimuksen ja opetuksen yhteyden viitekehykseen. 
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Vaikka suomalaiset luottavat tiedebarometrin mukaan yhä tieteeseen (Löytönen & Varpula, 

2019), on selvää, että sivistys ja akateemisuus ovat tämän päivän yhteiskunnassa kohdanneet en-

nennäkemättömiä haasteita. Koulutusleikkausten, populismin, salaliittoteorioiden ja totuudenjäl-

keisen ajan kuviin kuuluu huoli asiantuntijuuden kriisistä. Pelätään, että tieteen asiantuntijat ja 

tavallinen kansa etääntyvät toisistaan – niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. (Kivistö & 

Pihlström, 2018, s. 25.) Sen sijaan, että yliopisto etsisi syyllisiä itsensä ulkopuolelta, olisi ehkä 

syytä kääntää katse tapoihin, joilla yliopisto itse voi pyrkiä vahvistamaan tutkimuksen ja yhteis-

kunnan yhteyttä. Tutkimukseeni osallistuneiden tutkija-opettajien esiin tuoma opetuksen merki-

tys tutkimuksen ja yhteiskunnan välisen yhteyden välittäjinä voisi olla merkittävässä asemassa 

yliopiston vastauksessa asiantuntijuuden kriisiin. 

 

Tutkielmani antaa perusteita humboldtilaisen yliopistoihanteen uudelleentulkinnalle tämän päi-

vän yliopistossa. Tutkimukseni antaa uusia näkemyksiä tutkimuksen ja opetuksen yhteydestä ja 

paikkaa tutkimuksen ja opetuksen yhteyden teorian aukkoja. Tuloksieni kuvaamat tavat, joilla 

tutkimus hyötyy opetuksesta, ovat olennaisia kokonaisvaltaiselle ymmärrykselle tutkimuksen ja 

opetuksen toinen toistaan hyödyttävästä suhteesta. Kun opetuksen hyötyjä tutkimukselle tuodaan 

näkyviin, voidaan myös vähentää tutkimuksen ja opetuksen välisiä jännitteitä, joita tutkimusak-

tiivisessa yliopistossa helposti nousee esiin. Tutkimukseni tuloksia voi käyttää hyväksi niin ope-

tuksen kuin tutkimuksenkin suunnittelussa ja kehitystyössä. Tutkija-opettajat voivat esittämäni 

jäsennyksen avulla reflektoida työtään ja rikastaa käsitystään tieteellisen tiedonmuodostuksen 

prosessista. Tulokset voivat, ja niiden pitäisi, vaikuttaa yliopiston kannustusjärjestelmiin, akatee-

misen henkilöstön työhyvinvointiin ja asiantuntijuuteen, opiskelijoiden osallisuuteen ja oppimi-

seen, tiedeyhteisön toimintakulttuuriin sekä tutkimuksen ja yhteiskunnan yhteyteen. Todellinen 

tutkimuksen ja opetuksen yhteys ei ole itsestäänselvyys, vaan se toteutuu vain tietyin ehdoin. 

Nämä ehdot eivät täyty vain sillä, että jokainen opettaja tutkii ja jokainen tutkija opettaa. Eivätkä 

ne täyty sillä, että opetuksessa vain välitetään ajankohtaista tutkimustietoa. Olosuhteet yhteyden 

toteutumiselle täytyy tietoisesti rakentaa ja sen oleellisin perusta on tutkimusta tekevässä opetuk-

sessa (research-based teaching) (Elton, 2001). Tutkimukseni tulokset antavat ymmärrystä ja vä-

lineitä tähän työhön. 

 

Tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä on tutkittu opettajankoulutuksen kontekstissa aktiivisesti. 

Yksi tuore esimerkki tästä on Caon ym. (2021) tutkimus, johon osallistui 101 opettajankouluttajaa 

kahdeksasta suomalaisesta yliopistosta. Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että vaikka opettajankou-

lutuksen opetuksessa käytetäänkin lähes yksinomaan opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä, kes-

kitytään suurimmalta osin vain tutkitun tiedon sisältöjen siirtämiseen. Tutkimuksen ja opetuksen 

yhteyden muut osa-alueet, kuten opetuksen ja tutkimuksen menetelmällinen integroiminen ja tut-

kivan oppimisen opetusmenetelmät olivat vähemmistössä. Caon ym. (emt, s. 18) mukaan tämä 
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selittyy sillä, että tutkivan oppimisen toteuttaminen on selvästi vaativampaa opettajien koulutta-

jille. Tutkimukseni tulokset voivat antaa välineitä, joilla opetusta ja tutkimusta voi integroida toi-

siinsa siten, että integraatiossa saavutettavat synergiaedut osoittautuvat vaivan arvoisiksi. Syner-

giaetuja voisi laajentaa tuloksieni avulla esimerkiksi siten, että opettajien kouluttajat voisivat tar-

jota opettajaksi opiskeleville mahdollisuuksia osallistua tutkimuksiinsa myös tutkielmatöiden ul-

kopuolella (vrt. Cao ym. 2021, s. 14).  

 

Tämä tutkimus tarjoaa tietoa, joka voi parantaa opettajien koulutuksen lisäksi myös opetusta laa-

jemmassa merkityksessä. Valtioneuvoston säädöksen mukaisesti myös peruskoulussa välitettä-

vän tiedon tulee perustua tieteelliseen tietoon (POPS, 2014, s. 19).  Jokaisen opettajan, opetuksen 

asteesta riippumatta, on siten tärkeää ymmärtää, miten tieteellistä tietoa tuotetaan. Opettaja voi 

saada vakuuttavan otteen tieteestä vain kiinnittämällä huomionsa tieteellisen toiminnan arkeen 

(Kiikeri & Ylikoski, 2004, s. 157). Periaatteessa kaikki kuvaamani vaikutustavat voidaan nähdä 

esimerkkeinä tieteellisen tiedon sosiaalikonstruktivistisesta rakentumisesta. Kaikki tieto, oli se 

sitten matemaattista, luonnontieteellistä tai kasvatustieteellistä, on tuotettu hyvin samankaltai-

sissa sosiaalisissa prosesseissa (Barnes, Bloor & Henry, 1996). Suomalaisessa peruskoulussa käy-

tetään yhä hyvin paljon menetelmiä, joiden tavoitteena on yksinomaan tieteellisen tietoon poh-

jaavan tiedon välittäminen (Lonka, 2015, s. 43; Reunanen, 2015, s. 91). Sosiokulttuurisessa nä-

kökulmassa oppimisen ymmärretään tapahtuvan kulttuurisessa vuorovaikutuksessa muiden ih-

misten kanssa (Lonka, 2015, s. 76). Oppiminen ja tutkiminen ovat hyvin toistensa kaltaisia pro-

sesseja. Tutkivan oppimisen menetelmät perustuvat ajatukseen, jonka mukaan tutkitun tiedon ym-

märtäminen on olennaisesti samanlaista kuin uuden tiedon luominen tieteessä, taiteessa tai 

muussa keksimisessä (Lonka, Pyhältö & Lipponen, 2011, s. 256). Tutkimukseni lisäämä ymmär-

rys uuden tieteellisen tiedon luomisen prosessista voi auttaa myös luokanopettajia omaksumaan 

sosiokulttuurisen näkökulman oppimiseen ja rohkaista heitä käyttämään tutkivia oppimismene-

telmiä.  

 

Entä mihin tutkimusta voisi suunnata jatkossa? Moninäkökulmainen jäsennykseni tutkimuksen 

tuloksista näyttäisi aiemman tutkimuksen perusteella soveltuvan hyvin typologiaksi tutkimuksen 

ja opetuksen yhteyden tutkimukseen. Oletan silti, että yksittäisiä positiivisia vaikutuksen muotoja 

opetuksesta tutkimukseen on vielä löytymättä. Tutkimukseni ansiosta tiedetään nyt paremmin, 

mitä ja miten kysyä. Tulevassa tutkimuksessa voitaisiin myös selvittää, millaisia olosuhteita ku-

vatut positiiviset vaikutustavat vaativat toteutuakseen. Tutkimukseni tulokset kuvaavat tapoja, 

joilla opetus vaikuttaa positiivisesti tutkimukseen, mutta ei mittaa vaikutuksen voimakkuutta tai 

merkittävyyttä akateemisen työn kokonaiskuvassa. Tutkimukseni pohjalta voitaisiin esimerkiksi 

laatia tiedeyhteisölle ja eri tieteenaloille suunnattuja kyselyitä, joissa vaikutustapoja pyritään ar-

vioimaan laajemmassa mittakaavassa. Voitaisiin esimerkiksi selvittää, ilmenevätkö tutkimukseni 
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esiin nostamat vaikutustavat myös nuoremmilla tutkija-opettajilla tai muilla tieteenaloilla. On 

myös tärkeää ymmärtää, ettei opetusta voi valjastaa palvelemaan tutkimusta huomioimatta tämän 

mahdollisia vaikutuksia opetuksen laatuun. Siksi olisi syytä myös selvittää opiskelijoiden näke-

myksiä tutkimukseni kuvaamista vaikutustavoista. 

 

****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loppuun lainaan frankfurtilaisen koulukunnan Max Horkheimeria: 

 

Sivistämisen prosessi on muuttunut valmistamiseksi. Valmistaminen – ja tässä piilee eron ydin – 

ei jätä kohteelleen aikaa. Aika minimoidaan. Aika merkitsee kuitenkin rakkautta. Asialle, jolle 

annan aikaa, annan rakkautta; väkivalta on nopea. (Horkheimer, 1990, s. 135) 

 

...ja kiitän siitä ajasta, jonka olen saanut viettää tämän tutkielman äärellä. 
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Liitteet 

Liite 1 

HAASTATTELURUNKO  

  

HAASTATTELUN ALUSSA EI MAINITA HAASTATELTAVAN NIMEÄ,  

VAAN TUNNISTENUMERO  

Haastattelun päivämäärä:  

Haastattelija:  

Haastateltavan tunnistenumero:  

  

JOHDANTOPUHE  

Käymme haastattelun aikana läpi henkilökohtaisista näkemyksiäsi tutkimuksen ja opetuksen vä-

lisestä suhteesta. Olemme tutkimuksessamme kiinnostuneita erityisesti opetustyöstä, joka tapah-

tuu kursseilla tai opintojaksoilla, emme tutkielmien ohjauksesta, sillä näemme, että siinä tutki-

muksen ja opetuksen yhteys tapahtuu joka tapauksessa. Haastattelu toteutetaan kävelyhaastatte-

luna ja saat itse valita reittisi. Ajatuksena on, että kävellen voi rentoutua ja työstää ajatuksia ja 

kenties löytää uusia näkökulmia. Myös ympäristö voi antaa virikkeitä ajatteluun. Haastattelun 

lopuksi voimme vielä istahtaa jossain ja keskustella esiin tulleista asioista. Haastattelun kesto on 

noin 1h 15 min. Heräsikö sinulle tästä kysymyksiä?  

  

LÄMMITTELYKYSYMYS (kesto noin 5 minuuttia)  

0. Lämmittelyksi pyydän sinua muistelemaan kokemuksiasi yliopiston opiskelijana ja jaka-

maan kokemuksen, jossa koit arvostusta työskennellessäsi tai toimiessasi opettajan kanssa.  

  

TAUSTA (kesto noin 10 minuuttia)  

1. Mikä on sinulle tärkeää työssäsi opettajana?  

2. Millaisia tavoitteita sinulla on opettajana?  

3. Kertoisitko myös lyhyesti millaisia tavoitteita sinulla on tutkijana?  

4. Voisitko kertoa lyhyesti millaista kursseja opetat?  

Apukysymys  

i) Kertoisitko hieman tarkemmin millaisia kursseja opetat?  

  

TUTKIMUS JA OPETUS (kesto noin 15 minuuttia)  

5. Varsinkin ajankäytön ja vaivannäön suhteen tutkimusta ja opetusta pidetään usein kilpaile-

vina elementteinä. Miten näet tämän omassa työssäsi?  

6. Voisitko kuvailla tutkimuksen ja opetuksen välistä suhdetta työssäsi? Keskitytään tässä ope-

tukseen kursseilla ja rajataan tutkielmien ohjaus pois.  

 Apukysymykset:  

i. Voisitko antaa tästä käytännön esimerkkejä kursseiltasi?  

ii. Kerroit, että tutkimus vaikuttaa opetukseesi, voisitko kertoa myös, onko tilanteita, 

joissa opetus vaikuttaa tutkimukseesi?  

iii. Kerroit, että opetus vaikuttaa tutkimukseesi, voisitko kertoa myös, onko tilanteita, 

joissa tutkimus vaikuttaa opetukseesi? Miten tämä näkyy erilaisissa opetustilanteissa?  

7. Onko tutkimuksesi hyötynyt tai saanut tukea opetuksestasi?  

Apukysymykset  

i. (Jos on)Miten näet, että opetuksesi tukee tutkimustasi?  

ii. (Jos on) Miten tämä näkyy tutkimuksessasi?  

iii. (Jos on) Näetkö eroja tavoissa, joilla tutkimuksesi voi saada hyötyä opetukses-

tasi kandi-, maisteri-, ja jatko-opintojen tasoilla? Entä eri opetusmenetelmien käytössä 

(esimerkiksi luennot ja käytännön työ).  

iv. (Jos ei) Osaatko sanoa miksi?  

  



 

2 

 

OPISKELIJAVUOROVAIKUTUS  (kesto noin 20 minuuttia)  

8. Minkälaisia rooleja opiskelijoilla on opetuksessasi?  

i.Miksi opiskelijoilla on tällaisia rooleja?  

9. Millainen merkitys opiskelijavuorovaikutuksella on tutkimuksellesi?  

10. Hyödyttääkö vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa tutkimustyötäsi?  

i.  (Jos, hyödyttää) Miten vuorovaikutus hyödyttää?  

ii. (Jos hyödyttää) Voisitko kertoa tästä käytännön esimerkkejä?  

11. Jos tutkielmien ohjausta ei lasketa mukaan, niin osallistuvatko oppilaasi tutkimustyöhösi?  

i)  (Jos osallistuvat) Miten ja millä opiskelutasolla?  

ii) (Jos osallistuvat) Miksi osallistat heitä tutkimustyöhösi?  

iii. (Jos eivät) Mitä näet tämän esteeksi?  

iv. (Jos eivät) Onko jotain muita tapoja, joilla opiskelijat ruokkivat tutkimustasi?  

12. Miten rakennat opettaja-opiskelijayhteistyötä?  

i. Mitä edistäviä ja estäviä tekijöitä näet yhteistyön toteutumiselle?  

 

LOPPUISTAHDUS (5 minuuttia)  

Tässä haastattelun lopuksi haluaisin, että katsomme vielä haastattelussa esiin nostettuja teemoja. 

Ehkä jotain vielä on vielä sanomatta.  

13. Jos tarkastellaan vielä hetki tätä tutkimuksen ja opetuksen erilaisia yhteyksiä kuvaavaa neli-

kenttämallia (kuva), niin miten sijoittaisit kuvailemasi toimintatapasi siihen?  

i. Tuoko tämä jotain muuta mieleen? Jos ajatellaan opettamisen, opiskelijavuorovaiku-

tuksen ja opiskelijayhteistyön vaikutuksia tutkimukseesi?  

14. Loppuun haluaisin vielä mitä sellaista oman urasi aikana on tapahtunut, joka on vaikuttanut 

tapaasi suhtautua opettamiseen?  

 

Tutkimuksen ja opetuksen yhteys (Healey & Jenkings, 2009) 

Tutkimukseen  

perehtyvä 

Opiskelijoita ohjataan 

keskustelemaan  

tutkimusjulkaisuista.  

Tutkimusta tekevä 

Opiskelijat osallistuvat 

tutkimukseen tai  

käyttävät  tutkivia  

oppimisen menetelmiä 

Tutkimustuloksia  

välittävä 

Opettaja välittää  

tutkimusalansa  

ajankohtaista sisältöä 

Tutkimustraditioita 

välittävä 

Opettaja opettaa  

tutkimusalansa  

tutkimusprosesseja ja tie-

don muodostumista 

OPISKELIJAKESKEINEN OPETUS 

Opiskelijat osallistujina 

OPETTAJAKESKEINEN OPETUS 

Opiskelijat yleisönä 

OPETUS 

PAINOTTAA 

TUTKIMUKSEN 

SISÄLTÖÄ 

 

OPETUS 

PAINOTTAA 

TUTKIMUS- 

PROSESSEJA 

JA ONGELMIA 
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