
 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2012  
 

 

 

 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on parantaa sosiaalityön tutkimuksen 

asemaa, edistää tiedon ja kokemuksen vaihtoa käytännön sosiaalityöntekijöiden, 
tutkijoiden ja opiskelijoiden kesken sekä kehittää alan kansainvälistä yhteistyötä. 

Vuosi 2012 oli seuran 15. toimintavuosi. Tieteellisten seurain valtuuskunnan 
jäsenjärjestönä seura on ollut vuodesta 2001. Seuran jäsenmäärä on noussut 
vähitellen ja taloudellinen tilanne on niukka, mutta vakaa.  

   Vuoden 2012 Sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin helmikuussa Tampereen 
yliopistossa. Tutkimuspäivillä julkaistiin seuran kymmenes vuosikirja, joka on 

juhlavuosikirja. Uusimman kirjan teemana on ”Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?”. 
Toimittajina ovat Katja Forssén, Jari Heinonen, Irene Roivainen ja Satu Ylinen. Kirjan 
on kustantanut Oy UNIpress Ab. Yhdessä Talentian kanssa julkaistiin Tutkiva 

sosiaalityö -liite.  

  Sosiaalityön tutkimuksen seuran ja muiden pohjoismaisten sosiaalityön tutkimuksen 

seurojen kanssa perustettu Nordic Social Work Research -lehti vakiinnutti 
asemaansa. Julkaisun tavoitteena on edistää pohjoismaista sosiaalityön 
tutkimusyhteistyötä ja tehdä pohjoismaista tutkimusta kansainvälisesti tunnetuksi.  

Seuran jäsenlehtenä on ollut yhdeksän vuotta Janus – Sosiaalipolitiikan ja sosi-
aalityön tutkimuksen aikakauslehti.  

  

Jäsenistö  

31.12.2012 seurassa oli kaikkiaan 554 henkilöjäsentä, joista vuoden 2012 
jäsenmaksun oli maksanut 506 jäsentä. Muutos edelliseen toimintavuoteen 

jäsenmäärässä on lisäystä 52 henkilöllä.  Vuoden 2012 loppuun mennessä kyseisen 
toimintavuoden jäsenmaksua ei kehotuksista huolimatta maksanut 48 henkilöä. 

Jäsenmaksunsa maksaneista jäsenistä varsinaisia jäseniä oli 347, opiskelija- tai 
eläkeläisjäseniä yhteensä 102 ja kaksoisjäseniä (sekä Sosiaalityön tutkimuksen 

seuran että Sosiaalipoliittisen yhdistyksen jäseniä) 57. Jäsenhakemuksensa seuralle 
jätti 43 henkilöä,  ja heidät hyväksyttiin seuran jäseneksi. Vuoden 2012 aikana 
seurasta erosi 27 jäsentä.  

Vuonna 2010 tehtiin sääntömuutos, jonka mukaan seuraan voivat jäseniksi liittyä 
myös yhteisöt. Yhteisöjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy 

yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.  Seurassa on kolme yhteisöjäsentä. Vuoden 2012 
aikana ei yhteisöjäseniä tullut lisää. 

Hallitus hyväksyy yhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäsenet. Uusille jäsenille lähetettiin 

infokirje, edellinen jäsenkirje, jäsenmaksulomake sekä Nordic Social Work Research -
lehden esite ja tilauslomake. 

Seuralla on kuusi kunniajäsentä: Marjatta Eskola, Helmi Mäki, Jorma Sipilä, Aulikki 
Kananoja, Simo Koskinen ja Synnöve Karvinen-Niinikoski. Loppuvuoden 
kokouksessaan seura päätti kutsua seuraavaksi kunniajäsenekseen professori Tarja 



Pösön. Kunniajäsenyys julkistetaan sosiaalityön tutkimuksen päivillä Rovaniemellä 

helmikuussa 2013. 

 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Seuran vuosikokous pidettiin Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä 

Tampereella 17.2.2012. Vuosikokous valitsi hallituksen vuoden 2012 toimikaudelle. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Merja Anis (Varsinais-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus/Turun yliopisto). Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi 

toimikaudella 2012 valittiin Marjaana Seppänen (Lapin yliopisto), Maria Tapola-
Haapala (Helsingin yliopisto), Leena Eräsaari (Jyväskylän yliopisto), Kirsi Nousiainen 
(Tampereen yliopisto/sosiaalialan osaamiskeskukset), Katja Kuusisto (Tampereen 

yliopisto), Raija Väisänen (Itä-Suomen yliopisto), Mervi Tolonen (Talentia) ja Sanna 
Väyrynen (Lapin yliopisto). Hallituksen varajäseniksi valittiin Riitta-Liisa Kokko (THL), 

Petra Malin (Helsingin yliopisto/opiskelijajäsen), Helena Palojärvi (Naistenkartano ry.), 
Juhani Johansson (DIAK), Kristina Westerholm (Helsingin yliopisto), Heli Valokivi 

(Tampereen yliopisto/Porin yksikkö) sekä Timo Harrikari (Helsingin yliopisto). Seuran 
toiminnantarkastajiksi valittiin Marja Väänänen-Fomin ja Anna-Maija Pyykönen sekä 
varatoiminnantarkastajiksi Johanna Hurtig ja Johanna Björkenheim. 

Järjestäytymiskokouksessaan 17.2.2012 hallitus valitsi seuran 
varapuheenjohtajaksi Marjaana Seppäsen sekä sihteeriksi Minna Strömberg-Jakan 

(Turun yliopisto) ja taloudenhoitajaksi Aira Jukan. 

Seuran hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi (6) kertaa. Vuosikokousta 
valmisteleva kokous pidettiin 12.1.2012. Uuden hallituksen kokoukset pidettiin 

helmikuussa järjestäytymiskokouksena Tampereella sekä huhtikuussa, kesäkuussa, 
syyskuussa ja joulukuussa Helsingissä Tieteiden talolla. Lisäksi hallitus on 

työskennellyt verkkopohjaisella Moodle-alustalla. Moodle on mahdollistanut 
tiedottamisen ajankohtaisista asioista hallituksen jäsenten kesken ja lisännyt 
hallituksen sisäistä vuoropuhelua. Moodle-ympäristöön on myös koottu keskeisin 

seuran materiaali kuten säännöt, toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat ja 
talousarviot, kokouspöytäkirjat ja esityslistat.  

Hallitustyöskentely kohdentui vuoden 2012 aikana muun muassa seuraaviin 
asioihin: valtakunnallisten sosiaalityön tutkimuksen päivien suunnittelu ja toteutus,  
yhteispohjoismaisen aikakauslehden (Nordic Social Work Research) refereiden 

hankinnan edistäminen, pohjoismaisen yhteistyön edistäminen sekä seuran edustajien  
osallistuminen Tukholmassa ja Trondheimissa järjestettyihin konferensseihin, 

Jyväskylässä vuonna 2013 pidettävän sosiaalityön kansainvälisen ECSWR-
konferenssin tiedottaminen sekä yhteistyökumppanina toimiminen Helsingin yliopiston 
järjestämässä kansainvälisessä sosiaalityön käytäntötutkimuksen konferenssissa 

toukokuussa 2012.  

Tieteenalan edunvalvontatyöhön seura on osallistunut yhdessä Sosnetin kanssa 

pyrkimällä vaikuttamaan Julkaisufoorumi-hankkeessa sosiaalityön kannalta tärkeiden 
julkaisujen luokitustasoon sekä luokitukseen mukaan ottamiseen, ottamalla kantaa 
sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistukseen sekä laatimalla vastineen presidentin 

kanslialle presidentin nuorten syrjäytymistä käsittelevässä televisiohaastattelussa 
käyttämästä sosiaalialan ammattilaisia koskevasta ilmaisusta.  

Seura sai myös uuden visuaalisen ilmeen monimediatoimisto Kutomon 
suunnitteleman logon muodossa. Samalla seuralle painettiin suomen-, ruotsin- ja 
englanninkieliset posterit. Seuralle perustettiin myös omat Facebook-sivut.  

 



Julkaisutoiminta 

Edellisten vuosien tapaan seuran julkaisutoiminta jatkui aktiivisesti. Sosiaalityön 
tutkimuksen päivien yhteydessä Tampereella julkistettiin Oy UNIpress Ab:n 

kustantama Sosiaalityön tutkimuksen kymmenes, ja samalla juhlavuosikirja ”Kohtaako 
sosiaalityö köyhyyden?” (toim. Katja Forssén, Jari Heinonen, Irene Roivainen ja Satu 

Ylinen). Vuosikirjojen julkaisuväli on nyt kaksi vuotta ja seuraava kirja julkistetaan 
vuoden 2014 sosiaalityön tutkimuksen päivillä. Seuraavan kirjan toimitustyö oli  
käynnissä vuonna 2012. Kirjan teemana on Rakenteellinen sosiaalityö. Sen toimittavat 

Anneli Pohjola, Merja Laitinen ja Marjaana Seppänen. 

Seura oli esillä Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aikakauslehti Januksessa. Lehdessä 

julkaistiin seuran hallituksen puheenjohtajan pääkirjoitus numerossa 3/2012 ja 
tiedotettiin Sosiaalityön tutkimuksen päivistä.  

Yhdessä Talentia ry:n kanssa toimitettu Tutkiva sosiaalityö-liite julkaistiin sähköi-

sessä muodossa ja sitä mainostettiin Talentia-lehdessä. Tämä liite, jonka nimenä oli 
nyt ”Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa – käytännön ja 

tutkimuksen menetelmällinen rikkaus” (toim. Suvi Raitakari & Heli Valokivi), jatkoi 
sosiaalityön tutkimuksen päivillä esillä olleiden teemojen pohtimista eri näkökulmista. 
Kaikki Tutkiva sosiaalityö -liitteet on koottu seuran kotisivuille. 

Vuonna 2007 aloitetun Kuukauden kolumnin julkaisemista jatkettiin seuran 
kotisivuilla. Kuukauden kolumnia ovat kirjoittaneet vuorollaan seuran hallituksen 

jäsenet. Kesä- ja elokuussa kolumnin kirjoittamisesta on pidetty taukoa.  

Nordic Social Work Research -lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa sekä painettuna 
että sähköisenä versiona. Lehti edistää pohjoismaista sosiaalityön tutkimusyhteistyötä 

ja englanninkielisenä tekee pohjoismaista tutkimusta kansainvälisesti tunnetuksi. 
Lehden päätoimittajana on professori Tarja Pösö ja toimitussihteerinä Rosi Enroos. 

Kustantajana on Routledge, Taylor & Francis Group.  Suomessa lehden on seuran 
kautta tilannut 56 jäsentä. 

  

Tutkimus tutuksi -sivusto  

Sosiaalityön tutkimuksen seura osallistui Sosiaaliportin tutkimus tutuksi -sivuston 
toteuttamiseen ja siitä tiedottamiseen (http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/tutkimus/).  

Sivuston päätoimittajana on seuran hallituksen jäsen, VTT Kirsi Nousiainen.  
Sosiaalialan tutkimus tutuksi -sivuston tavoitteena on välittää tietoa ja esitellä 
ajankohtaista sosiaalityön tutkimusta.  Sivuston päätoimittaja informoi aktiivisesti eri 

puolilla Suomea ja useilla foorumeilla sivuston tavoitteista, tarkoituksesta, 

tutkimustiedon välittämisen uudesta mahdollisuudesta sekä materiaalin tuottamisesta 
sivuille.  Sivuston materiaalin tuottamiseen ovat osallistuneet sosiaalityön opiskelijat, 

tutkijat ja opettajat. Palaute sivustosta on ollut erittäin positiivista tutkimusesittelyjen 
monipuolisuuden ja selkeyden vuoksi.  Tutkimus tutuksi -sivuston ovat löytäneet 
opiskelijat, käytännön sosiaalityötä tekevät sekä tutkijat.  

  

Tilaisuudet  

Vuoden 2012 Sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin Tampereella 16.-17.2.2012. 

Päivien teemana oli ”Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa”. 
Päivien pääpuhujina olivat ma. professori Marketta Rajavaara Helsingin yliopistosta ja 

professori Helena Blomberg-Kroll Svenska social- och kommunalhögskolanista 
Helsingin yliopistosta. Ulkomainen puhujavieras professori Peter Dellgran Göteborgin 
yliopistosta joutui perumaan tulonsa päiville.   Päivien aikana kokoontui 16 työryhmää. 

Työryhmiä toteutettiin molempina päivinä ja työryhmäesityksiä oli yhteensä 69. 



Osallistujia päivillä oli 257. 

  Päivillä jaettiin Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuoden 2011 Pro gradu -palkinto. Se 
myönnettiin Lapin yliopistosta valmistuneelle Eija Väyryselle sosiaalityön tutkielmasta 

”Häpeän tunne alkoholiongelmaisen naisen elämässä”.  

 

Jäsenlehti ja yhteistyö Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa  

Sosiaalityön tutkimuksen seuran ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuonna 2003 sol-
miman sopimuksen mukaisesti Janus-lehti on molempien yhdistysten omistuksessa ja 

seurojen yhteinen jäsenlehti. Lehden taloudesta vastaa Sosiaalipoliittinen yhdistys, 
mutta taloutta ja lehden hallintoa koskevat päätökset tehdään yhteisesti. Vuonna 

2012 Januksen toimitus on sijainnut Tampereella. Päätoimittajana on ollut Liisa Häikiö 
ja muita paikallistoimituksen jäseniä ovat olleet Anneli Anttonen, Hannele Forsberg, 
Pasi Pyöriä ja Suvi Raitakari. Toimitussihteerinä on ollut Katri Siponen.  

Toimitusneuvoston kokoonpanon on sovittu noudattelevan yhdistysten 
jäsenmäärien suhdetta. Vuoden 2007 lopussa valittu toimitusneuvosto aloitti 

työskentelyn vuoden 2008 alussa. Toimitusneuvostoon ovat kuluneena vuonna 
kuuluneet Katja Forssén Turun yliopistosta, Laura Assmuth Itä-Suomen yliopistosta, 
Merja Laitinen Lapin yliopistosta, Mikael Nygård Åbo Akademista, Ullamaija Seppälä 

Helsingin yliopistosta ja Sakari Taipale Jyväskylän yliopistosta. 

Seuran jäsenistö on ollut tyytyväinen jäsenlehti Janukseen. Kotimainen jäsenlehti 

on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi ja yhteisen lehden myötä yhteistyö 
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa on tiivistynyt.    

Sosiaalityön tutkimuksen seuran ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen puheenjohtajat 

tapasivat vuoden 2012 lopulla ja keskustelivat Janus-lehteen liittyvästä yhteistyöstä. 
Janus-lehden taloudenhoitaja vaihtuu, mutta taloudenhoidon vastuu säilyy edelleen 

Sosiaalipoliittisella yhdistyksellä.  

 

Kansainvälinen toiminta 

  Toimintavuoden 2012 aikana yhteyksiä pohjoismaisen Forsan jäsenjärjestöihin on 
ylläpidetty pohjoismaisen sosiaalityön tieteellisen aikakausjulkaisun, Nordic Social 

Work Research -lehden toimittamisessa ja markkinoinnissa.  Jäsenet ovat voineet 
myös tilata seuran kautta Socialvetenskaplig Tidskriftin huomattavan edulliseen 17 
euron tarjoushintaan. Seuran edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti Pohjoismaissa 

järjestettyihin sosiaalityön konferensseihin. Sosiaalityön maailmankonferenssi pidettiin 
Tukholmassa kesällä 2012 ja pohjoismainen Forsa-konferenssi Norjan Trondheimissa 

lokakuussa 2012.  

  Seuran puheenjohtaja osallistui pohjoismaisten seurojen puheenjohtajien 

kokoukseen Norjan Trondheimin Forsa-seminaarin yhteydessä elokuussa. Forsa-
seminaarin yhteydessä pohjoismaisten seurojen puheenjohtajat ja NSWR-lehden 
päätoimittajat tapasivat ja keskustelivat lehden tilanteesta ja kehittämisestä. Seura oli 

myös mukana yhteistyökumppanina Helsingin yliopiston järjestämässä 
kansainvälisessä sosiaalityön käytäntötutkimuksen konferenssissa Helsingissä 

toukokuussa 2012.   

  

Tutkimuksen edellytyksiin vaikuttaminen  

Sosiaalityön tutkimuksen seura pyrki edistämään tutkijoiden välistä yhteistyötä  

Sosiaalityön tutkimuksen päivillä mahdollistamalla eri vaiheissa olevien tutkijoiden 
työryhmäesityksiä omasta tutkimuksestaan. Seura osallistui yhdessä Sosnetin kanssa 



valtakunnalliseen Julkaisufoorumi-hankkeeseen pyrkien vaikuttamaan sosiaalityön 

kannalta tärkeiden julkaisujen luokitustasoon sekä luokitukseen mukaan ottamiseen. 
Seura osallistui myös yli 50 muun tieteellisen seuran yhteiseen kannanottoon 

monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta.  

  Seura on myös aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan sosiaalityön toimintaympäristöön 

osallistumalla sosiaalihuollon lainsäädännön valmistelun kuulemistilaisuuksiin sekä 
antamalla lausunnon sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän 
loppuraporttiin lokakuussa. Seura korosti lausunnossaan erityisesti sosiaalihuollon 

vahvan tietoperustan tärkeyttä ja sosiaalityön asiakkaiden oikeutta saada 
korkeatasoiseen koulutukseen, osaamiseen ja tutkimustietoon perustuvaa palvelua. 

Lainsäädäntöuudistukseen liittyvissä keskusteluissa tehtiin yhteistyötä Sosnet-
yliopistoverkoston ja sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien verkoston kanssa. 

 

Viestintä  

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana kaksi. Ensimmäisen jäsenkirjeen yhteydessä 

lähetettiin myös vuoden 2012 jäsenmaksulomake.  

Seuran toiminnasta tiedottamista pyrittiin vahvistamaan kotisivuilla 
(www.sosiaalityöntutkimuksenseura.fi). Sivuja on kehitetty ja päivitetty säännöllisesti 

toimintavuoden aikana. Internet-sivuilla on tietoa seuran toiminnasta (tutkimuksen 
päivistä, seminaareista, julkaisuista, kansainvälisestä yhteistyöstä, pro gradu-, 

lisensiaatintutkimus- ja väitöskirjapalkinnoista, kunniajäsenistä). Sivuilta löytyvät 
myös toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, ajankohtaiset asiat, yhteystiedot ja 
seuran historia. Sivuille on pyritty lisäämään tietoa ajankohtaisista tapahtumista. 

Lisäksi sivuilla julkaistaan ajankohtaisia teemoja käsittelevää Kuukauden kolumnia. 
Kotisivujen päivityksestä on vastannut sihteeri Minna Strömberg-Jakka. 

Tiedottamista seuran jäsenille sähköpostilistan kautta on pyritty vahvistamaan ko-
koamalla jäseniltä sähköpostiosoitteita. Sähköpostia on hyödynnetty jäsenkirjeiden ja 
jäsenmaksulaskujen lähettämisessä. Ensimmäinen jäsenkirje ja jäsenmaksulasku lä-

hetettiin joko sähköpostitse tai kirjepostina. Jäsenten sähköpostilistalla oli vuoden 
2012 lopussa 384 jäsentä. 

Viestintää jäsenistölle on kuluneena toimintavuotena lisätty myös perustamalla 
seuralle kesällä omat Facebook-sivut. Sivujen päivitykseen tarvittavat tunnukset ovat 
olleet seuran puheenjohtajalla, sihteerillä ja yhdellä hallituksen jäsenellä, mutta 

tarvittaessa myös muut hallituksen jäsenet ovat voineet tehdä päivityksiä sivuille. 
Facebook-sivut ovat tuoneet seuralle näkyvyyttä ja niillä on 117 ”tykkäystä”. Sivut 

ovat osoitteessa:  

http://www.facebook.com/pages/Sosiaality%C3%B6n-tutkimuksen-

seura/399871276725193?ref=ts&fref=ts  

   Seura sai myös uuden, monimediatoimisto Kutomon suunnitteleman logon ja 

samalla seuralle painettiin suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset posterit, joita voi 
hyödyntää eri tilaisuuksissa. Seuran hallituksen jäsenet toimittivat kukin omaan 
yliopistoonsa uuden posterin. Ruotsin- ja englanninkielisiä postereita on kumpaakin 

kaksi kappaletta ja niitä voidaan käyttää kansainvälisissä seminaareissa. 

 

Talous  

Seuralla on kaksi tiliä. Toinen on NSWR-lehden rahaliikennettä varten vuonna 2011 
avattu tili. Seuran varapuheenjohtaja hoiti lehden laskutuksen vuonna 2012. Lehden 

rahaliikenne lisättiin seuran tilinpäätökseen vuonna 2012. Vuoden 2011 vähäiset 

http://www.facebook.com/pages/Sosiaalityön-tutkimuksen-seura/399871276725193?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Sosiaalityön-tutkimuksen-seura/399871276725193?ref=ts&fref=ts


tilitapahtumat kirjattiin 1.1.2012. 

Tilikausi oli ylijäämäinen 228 eurolla. Tilikauden alussa 1.1.2012 seuran 
pankkitilillä oli varoja 4799,29 euroa ja 31.12.2012 tilikauden päättyessä 5917,85  

euroa. NSWR-lehden tilillä oli tilikauden alussa varoja 1003,72 euroa ja 31.12.2012 
1727,77 euroa. Seuran tilinpäätösasiakirjat kuvaavat toimintakauden tapahtumia.  

  Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on ollut 42 euroa, kaksoisjäsenten osalta 30 

euroa ja opiskelija- tai eläkeläisjäsenten kohdalla jäsenmaksu on ollut 18 euroa. 
Jäsenmaksutuloja toimintavuoden aikana on ollut yhteensä 16 643,50 €.     

   Taloudenhoitajana toimi vuonna 2012 Aira Juka. Toiminnantarkastajina olivat Marja 

Väänänen-Fomin ja Anna-Maija Pyykönen sekä varalla Johanna Hurtig ja Johanna 
Björkenheim.  

 


