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• Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä 
ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä 
opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja 
ihmiskuntaa. 

• Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä 
oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa
sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta.



”Käytäntökäänne”

• Tietoyhteiskunnan ja tieteen 
yhteisen evoluution prosessi

• Rajat liukuviksi, vuorovaikutus 
eläväksi

• Dialoginen kumppanuussuhde

(Gibbons, M. ym., 1994) 



Sosiaalityön käytäntötutkimuksen perusteluja

• Tieteellinen tutkimus erikoistuu 
> tiedon alueet kapeutuvat

• Tämä tieto ei yksin palvele 
riittävästi nopeasti muuttuvan ja 
monimutkaistuvan yhteiskunnan 
- saati ihmisten arjen ja 
elämänhallinnan tarpeita.  

• Tarvitaan kaikkien osapuolten 
äänen kuulemista eli 
yhteistoiminnallista toisiltaan 
oppimista.

• Kumppanuuden, 
monitoimijaisuuden, dialogin ja 
relationaalisuuden huomioon 
ottavaa tiedonmuodostusta.



..perusteluja (2)

• Kompleksisten sosiaalisten 
tilanteiden ratkaiseminen 
edellyttää asiantuntijoilta uusia 
tietokäytäntöjä ja 
monikanavaista vuoropuhelua 
erilaisten ’tietäjien’ kanssa.

• Julkisten menojen minimointi, 
palvelutoiminnan vaikuttavuus.
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Oppiminen tiedon 
luomisena (=trialogisuus)
Bereiter (2002) Nonaka & Takeuchi (1995)  Engeström (1987)

Engeström (1987)

Oppiminen tiedonhankintana 

(mielensisäinen oppiminen) 

Gardner (1985)

Trialoginen oppimiskäsitys yhdistää aiempia oppimiskäsityksiä 
(Paavola & Hakkarainen 2005; Hakkarainen 2008)

Oppiminen osallistumisena 
(vuorovaikutus)

Wenger (1998) 
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Developing social work and social welfare services in collaboration with the Service Users
The forum for research-informed social work practice: the Departure and the End

Teaching new generation of Social
Workers; Learning at work places

Knowledge production; 
Academic research

Social Work Practice Research in Practice

Democratic culture 
& Social inclusion
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