Or.(DBA), MBA Ari Petaj avaara vas. on opi skellut ja tutkinut professori Reg
Rcvan sin oi k. kehjltam~~ Actiong Learning- menetelmM, Reg Revans oli pitkaan
Camhridgen yliopislon professori ja [Me :n perustaja.
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HAAGA TUTKIMUS

Ajan henki on panostaa tutkimuk
seen. Signaaleja asiasta antavat tfJottaa ratkaisuja todellisiin
valtiovalta, elinkeinoelama seka yliopistomaailma. Suomalaisen pai
vruehden mukaan "Think Tankit" ovat akateemisen syvaosaamisen
tutkimuskeskuksia, jotka pyrkivat vaikuttamaan paatoksentekoon.
Haaga Tutkimus on osa nykyaikaista am
mattikorkeakoulujarjestelmaa. Silla on
vahva ja kliytlin nollinen kyky siirUli no
peasti tutkimustuloksiaan yritysellim.1n
ja yrittajien tarpeisiin . Haaga Tutkimuk
sen vastuualueita ovat muun muassa ho
teili-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta.
Oleellista tutkimuk.sissa ei
ole se, missa korkeakoulus
sa ne on toteutettu vaan
se, miU niilIa on saatu ai
kaiseksi.

Action Lca YIJin,~
TAUSTALLA

Cambridgen yliopiston fysiika n professori
Reg Revans joutui 1950- ja 1960-luvuiUa
kohtaamaan syvateoreettisen ja kay tan
nOn liike-elaman vaikeudet. Akateemi 
nen tutkimus palveli yliopistoa, muttei
kantanut kaytannOn sovelluksina liike
elamaan. Ongelmina olivat kilpailukyvyn
pUlite ja johtajien matala suorituskyky,
Reg Revans kokosi ymparilleen sClman

ongelmiin

henkisen professori ryhman ja perusti
yksityisen korkeakoulun. Alku ali vaike
aa ja toimi nta sai kova .. kritiikkij yliopis
tomaailmasta. Vahva ja viisas visio tuotti
kuitenkin nopeasti hyvil tuloksia. Joh
tajien suorit uskyky parani merkittlvas
ti ja verkottuminen ulkomaalaisten yli
opistojen ja korkeakoulujen kanssa teki
Action Leaming-menetelmasta maail
mCln laajuisen.
Opiskeltuani, tutkittuani ja sovellet
tuani professori Reg Revansin menetel

Tutkimu.poydallii

jestelmien luonti ja yllll.pito, jossa Haaga
Tutkimuksella on merkittava asema muun
muassa Lapin ja Pohjois-Suomen hotelli-,
hiihtokeskus-, ja ravintolatoiminnassa.
Esimerkit kuvaavat hyvin projektiosaa
mistamme, jolla on merkitysta toimialan
globaaliin kilpailukykyyn.

Yrirriijyys
TA.RKEA. OSAMALUE

Tohtori Ari Pet.ij.ivaan (vas.) on opiskellut j.t Ntkinut profes5ori ~ Revansin Action Learning
-t utkimu.menetelmili pitkaan j.. soveltanut n;;llI k.iytllnt~n Haagan tulkimustoiminn assa.

mali. organisaatioissa toistakymmentti
J-/(/(/ga Tillkimllksella
vuotta, tulokset ovat paaosin olleet hy
ON VAH VA OSAAMINEN JA VIS IO
via. Sarna Reg Revans in menestyksen
kaava on selvlI.sti tunnistettavissa suo
Haaga Tutkimukselta loytyy vahvaa projek
malaisessa am mattikorkeakoul uj arjes
ti-. tutkimus-,ja Action Learning-osaamis
telmlLssamme.
ta. Tata labes kahdenkymmenen vuoden
Action Learning-menetelman kaava
osaamismassaa ei muodosteta vuodessa.
on p .. L...Q, jossa P'" Programmable kno
Siksi se on suurin kilpailuetu mme suh
teessa muihin alan kUpdilijoihin. Vastaa
wledge. L = Learni ng ja Q .. Questions.
Menetelman rukena toimivat oikein vi
vat suunnanmuutokset seurailijoilla ta
ritetyt kysymykset. Sen
pahtuvat median mukaan
taustalla on valtava maa
vasta tanaan.
Reg RevallSilI
ra tieteellistll. johtamis- ja
Toinen avainsana on
lI1etlestyksen kaava 011
suorituskyvyn seka tai
monialaosaaminen.jon
don tutltimusta. Kysy selvasti tunnistettavissa
ka reitityksen tuo tra
myksessa on oppimispro suomala isessa ammatti
denomi-, restonomi- ja
sessi ja menetelmll., jossa
llikunnanohjaajaosaami
korkeakoulu
opiskelijat, tyOntekij.:u ja
nen ammattikorkeakou
johtajat ratkaisevat yri jiirjestelmiissamme.
lustamme seka elinkei·
tyksensl todellisia ongel
nostamme. Maininnan
mia. Menetelmll. kytketaan osaksi koulu
arvoinen esimerkki tuotteistamme on
tusohjelmia. Toimin nallisuuden ydin on
vuosittainen matkailubarometri. Sen
aktiivinen ja ohjattu pienryhmatyosken·
sovelluksina yksittaiset kaupungit voi
vat tilata tasmatutkimuksen matkaillUl
tely. Muutosten implemointivaiheessa
henkiset sponsorit ovat osa toiminnan
taloudellisista vaikutuksista . jotka kar
toitetaan tulomenetelmllla, jossa laske
ydinU. Henltinen sponsorointi tarkoit
taa. etta ylin johto hyvaksyy muutosten
taan va,HUlset vaikutukset tyollisyyteen
tekemisen organisaatiossa. Epaonnistu
ja palkkatuloihin. Naistll. on johdettavis
miset tapahtuvat aosin silloin, kun yri
sa verotulovaikutus, j0513 hyOtyy koko
tysten joh to tunnistaa ongelmat, muttei
kaupunki. Tulokset auttavatuusien mat
kykene tai uskalla antaa suoritusoikeuk
kailustrategioiden suunnittelussa. ja val
vonn assa. nrkea asia on my6s laatujar
sia muutoksiin.

Haaga Tutkimus on mukana monitasoisis
sa yrityshautomoissa, niin projektiosaa
rnisessa kuin tutkimusosaamisessakin.
Tulokset ovat olIeet rohkaisevia. Visiom
me tukee ja kannustaa yrittajyytta. Siihen
mybs panostetaan. Syksylla 2004 aloitti
llhes parikymmentl haagalaista tohtori
opiskelijana J yvaskylan yliopistossa yrit
ta)yytta edistavat jatko-opintonsa. miM
on ammattikorkeakoululta merkitt1i.va
panostus yritUjyyteen ,
Vaestarakenteen vanheneminen ja
monikansallistuminen avaavat uusia tut
kirnusalueita. Moniasteinen toiminta!<y
vyn yl1a.pito, welfare-, wellness- ja health
care -palvelut antavat mielenkiin toisia,
jopa uuteen eJamysteoUisuu teen koh
distuvia businessmahdoUisuuksia. Tas
maverkostojen kehlttyminen ja niiden
todellinen hyddyntaminen ovat Haaga
Tutkimuksen painopisteita.
Vahva visioni on, etU yritUjyysohjel
mien onnistuminen edellyttM radikaale
ja muutoksia yrittajyyttA ja omistamista
koskeviin verojtlrjestelmiin ja ylikire.un
konkurssilainsUd~n t66n. Se tarvitsee
myos todellisten riskipaaomaj,hjestel
mien kehittymisU seka jatkuvaa myOn
teista asennemuutosta myOs menesty
ville yrityksille.

