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TOIMINTAKERTOMUS 2006

Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on edistää tiedon ja kokemuksen vaihtoa
käytännön sosiaalityöntekijöiden ja tutkijoiden kesken, parantaa sosiaalityön tutkimuk
sen asemaa ja kehittää alan kansainvälistä yhteistyötä. Vuosi 2006 oli seuran yhdeksäs
toimintavuosi. Tieteellisten seurain valtuuskunnan  jäsenjärjestönä seura on ollut vuo
desta 2001. Seuran jäsenmäärä on tasaisesti kasvanut, ja taloudellinen tilanne on va
kaa.

Vuoden 2006 Sosiaalityön tutkimuksen päivät ja yhteispohjoismainen FORSA 2006 
konferenssi  järjestettiin  helmikuussa  Helsingin  yliopistossa.  Seuran  jäsenlehtenä  oli
kolmatta  vuotta  Janus  –  Sosiaalipolitiikan  ja  sosiaalityön  tutkimuksen  aikakauslehti.
Julkaisutoiminta on vuoden aikana ollut varsin vilkasta. Sosiaalityön tutkimuksen seura
on jatkanut kuluneen toimintavuoden aikana vuonna 2005 aloittamaansa strategiatyötä
järjestämällä 2. strategiapäivän tammikuussa 2006 Seinäjoen apulaiskaupunginjohtaja
Harri Jokirannan johdolla ja etenemällä toimintavuoden aikana asetettujen painopiste
alueiden suuntaisesti.

Jäsenistö

31.12.2006  seurassa  oli  436  jäsentä,  joista  opiskelija  tai  eläkeläisjäseniä  oli  43.
Seuralla  on  neljä  kunniajäsentä, Marjatta Eskola, Helmi Mäki,  Jorma Sipilä  ja Aulikki
Kananoja,  joka  kutsuttiin  kunniajäseneksi  helmikuussa  2006.  Vuoden  aikana  jäsen
määrä on kasvanut 64 henkilöllä. Toisaalta jäsenrekisterissä oli vuoden päättyessä 73
henkilöä, jotka eivät olleet maksaneet vuoden 2006 jäsenmaksua. Vuoden alussa seura
päätti  erottaa  ne  10  jäsentä,  jotka  eivät  olleet  maksaneet  kahden  edellisen  vuoden
(2004 ja 2005) jäsenmaksujaan.

Vuonna 2006 seuran jäsenmaksu oli edellisten vuosien tapaan kolmiportainen siten,
että varsinainen jäsenmaksu oli 35€, ilman jäsenlehteä 25€ sekä opiskelijoilta ja eläke
läisiltä 15€.

Hallitus ja toimihenkilöt

Seuran vuosikokous pidettiin Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä Helsingis
sä 10.2.2006. Vuosikokous  valitsi  uuden  hallituksen.  Seuran  puheenjohtajana  valittiin
jatkamaan Irene Roivainen Tampereen yliopistosta. Hallituksen muut varsinaiset jäse
net  toimikaudella 2006 olivat Kristiina Berg (Turun yliopisto), Susanna Hoikkala (Hel
singin yliopisto), Marjo Kuronen (Jyväskylän yliopisto), Merja Laitinen (Lapin yliopisto),
AnneMari Röpelinen (Kuopion yliopisto), Mervi Tolonen (Talentia), Marjaana Seppänen
(Verso) sekä Heli Valokivi (Tampereen yliopisto). Hallituksen varajäseniksi valittiin Har
ri Jokiranta (Seinäjoen kaupunki), RiittaLiisa Kinni (Kuopion kaupunki), Tuula Kostiai
nen (Tampereen yliopisto/täydennyskoulutuskeskus), Minna Loikkanen (Suomen aivo
tutkimus ja kuntoutuskeskus Neuron), Tero Meltti (Stakes), Helena Palojärvi (Naisten
kartano ry.), Hannele Tainio (Socca) sekä Maritta Törrönen (Helsingin yliopisto). Järjes
täytymiskokouksessaan  11.2.  hallitus  valitsi  seuran  varapuheenjohtajaksi  Marjaana
Seppäsen sekä sihteeriksi Riikka Korkiamäen ja taloudenhoitajaksi Aira Jukan. Kasva
neen  jäsenmäärän  vuoksi  palkattiin  seuralle  vuosikokouksen  suosituksen  mukaisesti
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jäsensihteeri. Tehtävässä on 1.3.2007 lähtien toiminut Katri Siiri Tampereen yliopiston
Porin yksiköstä.

Seuran hallitus kokoontui  toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen toi
minnan tehostamiseksi on siirrytty työskentelemään kokousten välillä verkkopohjaiselle
Moodlealustalle. Käytäntö  on helpottanut  asioiden valmistelua  ja  lisännyt  hallituksen
sisäistä vuoropuhelua.

Julkaisutoiminta

Edellisten  vuosien  tapaan  seuran  julkaisutoiminta  on  jatkunut  vilkkaana.  Forsa
konferenssin  yhteydessä  helmikuussa  2006  julkaistiin  PSkustannuksen  kustantama
Sosiaalityön  tutkimuksen  neljäs  vuosikirja  Lapset  ja  sosiaalityö  (toim.  Hannele  Fors
berg, AinoRitalaKoskinen ja Maritta Törrönen). Vuoden 2006 aikana on työstetty seu
raavaa vuosikirjaa Vanhuus ja sosiaalityö, jota toimittavat Marjaana Seppänen, Teppo
Kröger  ja Antti Karisto. Vuosikirjan  toimitustyö on  saatu päätökseen,  ja  kirja  julkais
taan  Sosiaalityön  tutkimuksen  päivillä  Rovaniemellä  helmikuussa  2007.  Kuudennen
vuosikirjan teemaksi on valittu Yhteisöt ja sosiaalityö (toim. Riikka Korkiamaki, Marian
ne Nylund, Suvi Raitakari  ja  Irene Roivainen),  ja  sen  toimitustyö on aloitettu syksyn
2006 aikana.

Joulukuussa  2006  Sosiaalityön  tutkimuksen  seura  julkaisi  yhteistyössä  Talentian,
Sosiaali ja terveysalan tietopalvelun sekä Sosiaali ja terveysturvan keskusliiton kans
sa Helmi Mäen tutkimuksen Hyvä kysymys – Sosiaalityöntekijän asiakaskohtaisen työn
sisältöä  etsimässä 1960luvulla  (PSkustannus 2006),  jonka on  toimittanut professori
Mirja Satka. Kirja sisältää Helmi Mäen 1966  ilmestyneen  lisensiaattitutkimuksen sekä
yhteenvedon Mäen  jatkotutkimuksen  keskeisistä  tuloksista,  joista  kumpaakaan  ei  ole
aikaisemmin julkaistu. Seuran hallitus piti teoksen julkaisemista merkittävänä kulttuu
ritekona  ja  tärkeänä  asiana  suomalaisen  sosiaalityön  tutkimuksen  itseymmärryksen
kannalta. Seuralla oli  lisäksi  kunnia  saada Helmi Mäeltä  lahjoituksena 500 kappaletta
kyseistä kirjaa. Seura on lahjoittanut kirjat edelleen yliopistolaitoksille ja muille seuran
toiminnan kannalta merkittäville yhteisöille, joita on evästetty jakamaan kirjaa edelleen
tarkoituksenmukaisella, kirjaa sekä sen tekijää ja lahjoittajaa kunnioittavalla tavalla.

Yhteistyösopimus PSkustannuksen kanssa sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjasarjan
kustantamisesta on  jatkunut  edellisen vuoden  tapaan. Varsinainen kustannussopimus
tehdään kuitenkin edelleen erikseen kustakin kirjasta kustantajan  ja  toimittajien kes
ken. Entiseen tapaan myös jäsenet ovat voineet tilata sekä uutta että aiempia vuosikir
joja suoraan kustantajilta 30% alennuksella.

Vuoden 2006 aikana seura on ollut  runsaasti esillä Sosiaalipolitiikan  ja sosiaalityön
aikakauslehti  Januksessa.  Januksen  numerossa  2/2006  julkaistiin  helmikuussa  2006
Helsingissä pidettyjen Sosiaalityön tutkimuksen päivien pääpuheenvuorot. Lisäksi seu
ran jäsenet ovat aktiivisesti kirjoittaneet lehteen artikkeleita ja kirjaarvosteluja.

Yhdessä Talentia ry:n kanssa toimitettu Tutkiva sosiaalityö julkaistiin Talentialehden
liitteenä elokuussa 2006. Julkaisun teema Sosiaalityön muuttuva tiedontuotanto jatkoi
Forsa  2006  konferenssin  teemojen  pohtimista.  Seuran  puheenjohtaja  kirjoitti  julkai
suun katsauksen suomalaisesta sosiaalityön tutkimuksesta ja sihteeri esittelyn seuran
toiminnasta. Liitteen toimittajina olivat Maria TapolaHaapala, Elina Pekkarinen ja Su
sanna Hoikkala Helsingin yliopistosta. Julkaisu jaettiin kaikille seuran jäsenille.

Tilaisuudet

Vuoden 2006 Sosiaalityön tutkimuksen päivät ja yhteispohjoismainen FORSA 2006 
konferenssi järjestettiin 9.11.2.2006 Helsingin yliopistossa. Osanottajia oli ennätyksel
liset noin 370 neljästätoista eri maasta. Kolmipäiväisen konferenssin teemana oli Sosi
aalityön muuttuva tietoympäristö – tiedontuotannon kehitysjännitteitä  ja uusia  lähes
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tymistapoja.  Pääalustajina  olivat  professori  Risto  Eräsaari  Helsingin  yliopistosta,  pro
fessori  Janis Fook La Troben yliopistosta, professori Yrjö Engeström Helsingin yliopis
tosta, lehtori Anna Metteri Tampereen yliopistosta, professori Joan Orme Glasgown yli
opistosta sekä professori Lars Uggerhoj Aalborgin yliopistosta. Päivien antia on esitelty
Talentialehden Tutkiva sosiaalityö  liitteessä  (toim. Maria TapolaHaapala, Elina Pek
karinen ja Susanna Hoikkala) sekä Januksen 2/06 numerossa.

Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuoden 2005 Pro gradu palkinto myönnettiin Tam
pereen yliopiston Sirpa Saariolle  tutkielmastaan Mielenterveystoimiston hallinnan  tek
niikat työntekijöiden toimintatapojen määrittäjinä: Genealoginen näkökulma.

Vuonna 2006 ei järjestetty varsinaisia alueellisia seminaareja, mutta Tampereen yli
opiston sosiaalipolitiikan  ja  sosiaalityön  laitoksella  järjestettiin  13.12. yhteisesiintymi
nen Sosiaalipoliittisen yhdistyksen paikallisosaston  kanssa  laitoksen henkilökunnan  ja
yhteistyökumppaneiden glögijuhlassa.

Jäsenlehti ja yhteistyö Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa

Sosiaalityön tutkimuksen seuran ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuonna 2003 sol
miman sopimuksen mukaisesti  Januslehti on molempien yhdistysten omistuksessa  ja
seurojen yhteinen jäsenlehti. Lehden taloudesta vastaa edelleen Sosiaalipoliittinen yh
distys,  mutta  taloutta  ja  lehden  hallintoa  koskevat  päätökset  tehdään  yhteisesti.  Ja
nuksen budjetti vuodelle 2006  ja vuonna 2005 aloittanut uusi valtakunnallinen toimi
tusneuvosto  on  hyväksytty  molempien  yhdistysten  hallituksissa.  Toimitusneuvoston
kokoonpanon  on  sovittu  noudattelevan  yhdistysten  jäsenmäärien  suhdetta.  Vuonna
2006  Januksen  toimitus  on  toiminut  Turussa  päätoimittajinaan  Susan  Kuivalainen  ja
(ma.) Pauli Forma. Seuran jäsenistö on ollut  tyytyväinen  jäsenlehti Janukseen.   Koti
mainen  jäsenlehti on osoittautunut  tarkoituksenmukaiseksi,  ja yhteisen  lehden myötä
yhteistyö Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa on tiivistynyt.

Syyskuussa 2006 Sosiaalipoliittinen yhdistys  lahjoitti Sosiaalityön  tutkimuksen seu
ralle n. 500 kpl Suomalainen sosiaalityö (Sosiaalipolitiikka 1990:2) julkaisua. Julkaisua
on  jaettu  lahjana yhteistyökumppaneille sekä sosiaalityön  laitosten henkilökunnalle  ja
opiskelijoille.

Kansainvälinen toiminta

Forsa 2006 konferenssijärjestelyjen myötä yhteydet pohjoismaisen Forsan jäsenjär
jestöihin aktivoituivat. Helsingin yliopistossa  toiminut Forsa 2006 konferenssin suun
nitteluryhmä  piti  professori  Synnöve  KarvinenNiinikosken  johdolla  konferenssin  val
mistelun merkeissä tiiviisti yhteyttä pohjoismaiseen Forsaan. Seura ja HY:n yhteiskun
tapolitiikan  laitos  vastasivat  yhteistyösopimuksen mukaisesti  konferenssin  järjestämi
sestä  ja  taloudellisesta  vastuusta.  Pohjoismaisen  yhteistyön  tiimoilta  myös  pohjois
maista NSAlehteä ja Socialvetenskaplig Tidskriftiä on markkinoitu jäsenistölle. Jäsenet
ovat  edelleen voineet  tilata  seuran  kautta Socialvetenskaplig  Tidskriftin  huomattavan
edulliseen 13 euron tarjoushintaan.

Viestintä

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana kolme. Seuran esite on uusittu, ja sitä on le
vitetty jäsenistön kautta. Lisäksi Forsa 2006 konferenssia varten laadittiin ruotsin ja
englanninkieliset esitteet.

Vuoden  2006  aikana  on  kehitetty  edellisenä  vuonna  uusittuja  seuran  wwwsivuja
osoitteessa www.sosiaalityöntutkimuksenseura.fi. Jäseneksi hakeminen ja henkilötieto
jen muutokset ohjattiin tapahtuvaksi sähköisesti seuran kotisivujen kautta. Lisäksi ko

http://www.sosiaality�ntutkimuk-senseura.fi/
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tisivuilla on lokakuusta 2006 asti julkaistu hallituksen jäsenten kirjoittamaa Kuukauden
kolumnia.  Lokakuun  kolumnin  kirjoitti  Irene Roivainen, marraskuun Marjaana Seppä
nen ja joulukuun kolumnin Mervi Tolonen.

Jäsenmäärän kasvaessa on nähty tarpeelliseksi kehittää  jäsenkirjeen sähköistä  jul
kaisemista  kotisivulla.  Kolmannen  (25.8.2006)  jäsenkirjeen  yhteydessä  on  pyydetty
seuran jäseniä toimittamaan tätä varten sähköpostiosoitteensa seuran jäsensihteerille.
Niille, jotka eivät halua siirtyä sähköiseen jäsenpostitukseen, on varattu edelleen mah
dollisuus saada kirjeen paperikopio.

Talous

Tilikausi  oli  alijäämäinen  4.673,43  eurolla.  Alijäämä  katettiin  seuran  varoista.  Tili
kauden alussa 1.1.2006 seuran tilillä oli varoja 6.653,03 euroa ja tilikauden päättyessä
31.12.2006 2.038,59 euroa. Yli puolet alijäämästä selittyy edelliseltä toimintavuodelta
vuodelle 2006 siirtyneillä jäsenetulehtien (Janus ja SVT) laskutuksilla. Edellisen tilikau
den 2005 ylijäämä 971,49 €:lla varauduttiin Forsa 2006 konferenssiin, mutta varausta
ei  kuitenkaan  tarvinnut  käyttää päivien  järjestelyissä.  Sen  sijaan  vuoden  2007  tutki
muspäivien kustannuksista on erääntynyt maksettavaksi huomattava summa luennoit
sijoiden matkakuluja jo vuoden 2006 puolella.

Kuluneen vuoden aikana suurimmat menoerät olivat matkakustannuksia, palkkoja ja
palkkioita, jäsenlehden kuluja sekä yleisiä toimintakuluja. Ns. sekalaisten toimistokulu
jen alle sijoittuvat postituskulut, jotka ovat kasvaneet ennakoitua voimakkaammin jä
senmäärän kasvun myötä. Tästä syystä seura on valmistautunut siirtymään toiminta
vuoden aikana sähköiseen jäsenkirjepostitukseen.

Jäsenmäärän myönteisestä kehityksestä huolimatta huomattava osa  talousarviossa
ennakoiduista  tuloista  jää  saamatta maksamattomien  jäsenmaksujen  vuoksi.  Vuonna
2006 73 jäsentä ei ole kehotuksista huolimatta maksanut vuoden 2006 jäsenmaksua.
Myös maksujen periminen kuluttaa seuran varoja. Maksunsa laiminlyöneille ei ole lähe
tetty  jäsenlehteä.  Loppuvuodesta  jäseneksi  liittyneille  ja  jäsenmaksunsa  myöhässä
maksaneille on  lähetetty  jäsenlehden  jo  ilmestyneitä numeroita  jälkikäteen saatavuu
den mukaan.

Seura on maksanut  sihteerille,  jäsensihteerille  (alk. 1.4.2006)  ja  taloudenhoitajalle
80€/kk verollista palkkaa. Lisäksi sähköisestä pankkiasioinnista aiheutuvia internetyh
teyden kuluja on korvattu  taloudenhoitajalle. Seuran pankkikortti  on  seuran sihteerin
käytössä.

Seuran varat koostuivat pääasiassa jäsenmaksutuloista. Vuoden 2006 valtakunnalli
siin Sosiaalityön tutkimuksen päiviin ja Forsa 2006konferenssiin liittyen Sosnet maksoi
1000 € ammatillisen  lisensiaatinkoulutuksen  jatkoopiskelijoiden osallistumismaksuina
suoraan  Helsingin  yhteiskuntapolitiikan  laitokselle.  Myös  Suomen  Akatemian  avustus
ohjattiin  poikkeuksellisesti  järjestävälle  laitokselle.  Edellisen  vuoden  toiminta
avustuksesta (1000 €) SA peri pienen osan (15,47 €) takaisin kuluvan vuoden aikana.
Talentia ry vastasi kokonaan Tutkiva sosiaalityö julkaisun painatuskuluista. SA:n valti
onavustus Janukselle tulee Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kautta.

Taloudenhoitajana  toimi  vuonna  2006  Aira  Juka.  Tilintarkastajina  olivat  Johanna
Björkenheim ja Tuija Lindqvist ja varatilintarkastajina Aino RitalaKoskinen ja Laura Yli
Ruka.


