4 Finnish Social Work Research in English/ Suomalaista sosiaalityön tutkimusta
englanniksi
Kokoontuu perjantaina 15.2.2013 klo 9.00 – 11.00
Persons in charge of the working group: Satu Ranta-Tyrkkö, Tampereen yliopisto, satu.rantatyrkko@uta.fi & Anna Metteri, Tampereen yliopisto, anna.metteri@uta.fi
The aim of the working group is to discuss the role and profile of Finnish social work research published
in English. As well known, publishing in peer-reviewed academic journals with international readership is
nowadays taken as one of the central indicators of the academic performance of individual researchers,
as well as departments and universities. However, beyond being seen as mere assets in the competition
within the academic world, publishing and discussing in English, as in other languages, serves also other
interests and needs.
The working group welcomes papers and speakers willing to share their ideas, experiences, and
criticisms about doing, needing or using Finnish social work research in English. Moreover, what kinds of
needs and wishes are there regarding the already existing English language research among researchers
and practitioners? For example, how, where, and with what kind of user interface should the existing
research be aggregated? The working group is connected with the coordinators’ initiative to establish a
web-based resource bank of existing Finnish social work research in English under the SosNet website.
Language of the presentations: English and Finnish depending on the participant’s choice.
9.00 – 9.30

Kokemuksia
sosiaalityön
järjestötoiminnasta

kansainvälisestä

opetusyhteistyötä

ja

Anna Metteri, Tampereen yliopisto, anna.metteri@uta.fi
9.30 – 10.00

Tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelu – kansainvälinen ulottuvuus
Mari Suonio, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos, Sosnet, mari.suonio(a)uef.fi
Piia Puurunen, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos, piia.puurunen(a)uef.f
Työryhmäesityksemme pohdintojen taustalla on työvaiheessa oleva artikkeli, jossa tarkastelemme
sosiaalityön opiskelijoiden historiatietoisuutta ja -suhdetta. Aineistona on ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoiden esseitä (N 165), joissa opiskelijat ovat pohtineet omaa sosiaalityön itseymmärrystään.
Artikkeli on tarkoitus julkaista kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä. Analyysiprosessin aikana
varsinaisesta tutkimuskysymyksestä poiketen huomiota herätti, että opettajan tekemät valinnat (mm.
tenttikirjallisuus) ohjaavat paljon sitä, kuinka opiskelijat positioivat itsensä suhteessa sosiaalityön
historiaan. Artikkelia kirjoittaessa olemme pohtineet myös laajemmin kansainvälisyyttä sekä opetuksen
että tutkimuksen näkökulmista. Miten monipuoliseen oppimiseen ja sosiaalityön ymmärryksen

luomiseen sekä akateemisten taitojen harjaantumiseen opetus ohjaa esimerkiksi kansainvälisen
oppimateriaalin hyödyntämisellä. Entä miten monipuoliseen tutkimuksen julkaisemiseen ja tiedon
levittämiseen sosiaalityön oppiaine osallistuu ja mitä tulee ottaa huomioon kirjoittaessa kansainväliselle
tiedeyhteisölle esimerkiksi maaspesifeistä lähtökohdista. Esityksessä pyrimme avaamaan, millä tavalla
tutkimuksen kansainvälinen keskustelu on suhteessa opetukseen.
10.00 – 10.30

Maailmalta materiaalipankkiin ja takaisin - Suomessa tehty englanninkielinen
sosiaalityön tutkimus yhdelle internetsivulle
Suvi Holmberg, Tampereen yliopisto, suvi.holmberg@uta.fi
Työryhmäpuheenvuoro käsittelee Suomessa tehdyn englanninkielisen sosiaalityön tutkimuksen
kokoamista yhdelle verkkosivulle mahdollisimman laajan lukijakunnan saataville. Materiaalipankiksi
kutsutun sivun taustalla on idea mahdollistaa sosiaalityön tutkimuksesta kiinnostuneille kansainvälisille
yhteistyökumppaneille, vieraileville tutkijoille, opettaja- tai tutkijavaihdossa oleville sekä vaihtoopiskelijoille avoin kanava tutustua suomalaista sosiaalipalvelujärjestelmää, sosiaalityötä ja sen
tutkimusta käsittelevään materiaalin. Kokonaisuutena materiaalipankki palvelee myös sosiaalityön
opetusta ja tutkimusta luoden edellytyksiä tarkastella suomalaisten englanninkielisten julkaisujen
kattavuutta, painotuksia sekä mahdollisia katvealueita. Sivusto on siis eräänlainen näyteikkuna
suomalaisen sosiaalityön kenttään. Materiaalipankin kokoamiseen liittyvät tiedonhaut on aloitettu
vuoden 2012 lopussa ja työryhmäpuheenvuorossa tarkastellaan, minkälaista sosiaalityön tutkimusta
suomessa on tehty englanniksi ja miten sitä sisältöjen perusteella olisi mahdollista jäsentää.
Materiaalipankissa kansainvälisesti suunnatut julkaisut linkittyvät suomalaiseen tutkimuskontekstiin
asettuen samalla lähtövalmiiksi kohti uusia kansainvälisiä yleisöjä.
10.30 – 11.00
Keskustelua esityksistä ja laajemmin englanninkieliseen tutkimuskirjoittamiseen, julkaisemiseen ja
kansainvälisyyteen liittyvistä kysymyksistä.

