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14.00 – 15.30

• Eroja ja yhtäläisyyksiä akateemisessa ja käytännön 

tutkimuksessa

Mikko Ruohonen, professori, Tampereen yliopisto

• Eroja ja yhtäläisyyksiä kahden oppiaineen 

tutkimuksissa

Raimo Hälinen, Filosofian tohtori, Hämeen 

ammattikorkeakoulu

• Eroja ja yhtäläisyyksiä eri 

tutkimuslähestymistavoissa

Pertti Järvinen, professori emeritus, Tampereen yliopisto



Eroja ja yhtäläisyyksiä eri 

tutkimuslähestymistavoissa
• : 

https://events.tuni.fi/metodifestivaali2019/o

hjelma/metodisia-valintoja-tutkimuksessa/

• MethodFestivalPJ2019 (Presentation text 

in English “On similarities and differences 

in some pairs of research approaches”)

https://events.tuni.fi/metodifestivaali2019/ohjelma/metodisia-valintoja-tutkimuksessa/
https://events.tuni.fi/uploads/2019/08/0caa98af-methodfestivalpj2019.pdf


2 tekijää ja 2 kirjaa

Pertti Järvinen ja Annikki Järvinen, 

Tutkimustyön metodeista, 

Opinpajan kirja, Tampere, 2011

Pertti Järvinen, On research 

methods, Opinpajan kirja, 

Tampere, 2012



Tutkimusotteiden jäsennys

• Matemaattiset otteet

• Reaalimaailmaa koskevat otteet

• ”Millainen todellisuus on” -tutkimukset

• Empiiriset otteet / (käsitt. –teor. otteet)

• Teoriaa testaavat otteet

• Uutta teoriaa luovat otteet

Innovaation hyödyllisyystutkimukset

• Innovaation toteuttaminen

• Innovaation arviointi



Esityksen metodiparit

Kvantiatiivinen vs. kvalitatiivinen

Toimintatutkimus vs. suunnittelututkimus

”Millainen todellisuus on” –tutkimukset vs.

Innovaation hyödyllisyystutkimukset



kvantitatiivinen vs. kvalitatiivinen

Kvantitatiivinen  kuinka paljon/ kuinka monta / kuinka usein

kvant. vs. kvalit.       =?    numeerinen vs. verbaali

Glaser & Strauss (1967), The discovery of grounded theory

Glaser teki väitösk. numeerisella aineistolla

Mitta-asteikko: nominaali, ordinaali,  intervalli,  suhde

- semanttinen differentiaali

Teoriaa testaavat otteet  vs. Uutta teoriaa luovat otteet



Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen

• Mixed methods /miksatut metodit

• Venkatesh et al. (2013)

• yhdist. kvant a kvalit löydökset  meta-

löydöksiksi

• vahva teoria – ensin kvant tutkimus jonka 

tulokset  syvennetään kvalit tutkimuksella 

• heikko teoria – ensin kvalit tutkimus, jonka 

tulokset vahvistetaan kvant tutkimuksella



Toiminta- vs. suunnittelututk

Kumpikin innovaation hyödyllisyystutkimuksia

Kumpikin painottaa tuloksen hyödyllisyyttä

Toimintatutkimus on ollut enemmän sosiaalista ja 
suunnittelututkimus enemmän teknistä



Toimintatutkimus



Suunnittelututkimus

Usein vaihejako: 1) ongelman tunnistaminen ja lukijan 

motivointi, 2) ratkaisun tavoitteiden määrittely, 3) 

suunnittelu ja toteutus, 4) demonstrointi, 5) arviointi ja 6) 

julkistaminen. (Peffers et al. 2007)

On alkutila, tavoitetila ja toteutunut tila



Toiminta- vs. suunnittelututk

Toimintatutkimuksessa otetaan käytännön ongelma; tutkija ratkaisee sen 

yhdessä käytännön ihmisten kanssa yhdellä tai useammalla CAR-

kierroksella

Suunnittelututkimuksessa tutkija valitsee / keksii ongelman, jonka ratkaisee ja 

mahdollisesti kokeilee käytännössä

Millä tavalla toimintatutkimus, jossa tutkija yhdessä käytännön ihmisten kanssa 

ratkaisee käytännön ongelman (Davison et al. 2012), 

Engaged Scholarship, jossa tutkija ottaa käytännöstä ongelman, ratkaisee sen 

ja palauttaa ratkaisun käytäntöön (Van de Ven 2007), 

Käytännön tutkimus/ilmiötutkimus, jossa tutkija ottaa käytännöstä ongelman ja 

ratkaisee sen sekä tuloksella on ainakin käytännön merkitystä (Schwarz 

and Stensaker 2016) ovat lähellä toisiaan ja mitkä niiden erot ovat?



”Millainen todellisuus on” –tutkimukset vs.

Innovaation hyödyllisyystutkimukset

Molemmat painottavat tutkimuksen tuottamaa 

tietämystä (teoriaa) ja hyötyä

Edellinen painottaa tietämystä

jälkimmäinen hyötyä (toista enemmän)
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