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TOIMINTAKERTOMUS 2021  

 
Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen – opiskelijoille, käytännön työnteki-
jöille, tutkijoille ja yhteisöille – foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön tutkimuksen suunnista, 
tuottaa uusia avauksia ja vahvistaa omaa tieteellistä ja ammatillista identiteettiä. Sosiaalityön tutki-
muksen seura vaikuttaa oman tieteenalansa sisäiseen kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun, 
osallistuu yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta relevantteihin keskusteluihin ja pyrkii vaikutta-
maan sosiaalityön tutkimuksen tekemisen edellytyksiin. 

 
Vuosi 2021 oli seuran 24. toimintavuosi. Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenjärjestönä seura on 
ollut vuodesta 2001. Seuran vahvistettu rekisterissä oleva jäsenmäärä pysyi toimintakauden aikana 
lähes samana kuin edellisenä vuonna. Maksamattomien jäsenmaksujen määrä oli hieman aiempaa 
suurempi. Tällä ei kuitenkaan ollut juurikaan merkitystä seuran taloudelliseen tilanteeseen.  
 
Hallituksen kokoukset toteutettiin toimintavuoden aikana Teams-etäkokouksina. Toimintakautena 
jatkettiin viestinnän kehittämistä ja erityisesti opiskelijoille suunnattua viestintää. Janus-lehden open 
access -julkaisemista edistettiin edelleen alentamalla sähköisen julkaisun valinneiden jäsenten jäsen-
maksua 10 %. Sähköisen julkaisun valitsi 72 jäsentä. 
 
Seuran päätapahtuma, Sosiaalityön tutkimuksen päivät XXIII, järjestettiin 2021 helmikuussa virtuaali-
konferenssina yhteistyössä Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen kanssa teemalla ”Sosiaalityö 
professiona”.  
 
 
Jäsenistö  
 
Seuraan kuului 31.12.2021 yhteensä 548 (538)1 jäsenmaksuun velvoitettua henkilöjäsentä, joista vuo-
den 2021 jäsenmaksun oli maksanut vuoden loppuun mennessä 388 (398) jäsentä. Jäsenmaksunsa 
maksaneissa jäsenissä oli 279 (287) varsinaista jäsentä, 86 (81) opiskelija- tai eläkeläisjäsentä sekä 12 
(13) kaksoisjäsentä (sekä Sosiaalityön tutkimuksen seuran että Sosiaalipoliittisen yhdistyksen jäse-
nyys). Yhteisöjäsenten määrä oli 11 (11). Seuran kunniajäsenille jäsenyys on ilmainen. Seuran kunnia-
jäseniksi on kaiken kaikkiaan kutsuttu Marjatta Eskola, Helmi Mäki, Jorma Sipilä, Aulikki Kananoja, 
Simo Koskinen, Synnöve Karvinen-Niinikoski, Tarja Pösö, Anneli Pohjola ja Mirja Satka. 
 
Yhteensä 30 (20) henkilöä hyväksyttiin seuran jäseniksi toimintakauden aikana. Seurasta erosi 20 
(28) jäsentä. Vuoden 2021 aikana on kehitetty jäseneksi liittymisen prosesseja. Jäseneksi liittyminen 
tapahtuu suoraan Membook-jäsenrekisterissä, jossa uusi jäsen täyttää jäsentietolomakkeen. Halli-
tuksen hyväksyttyä jäsenyyden uusi jäsen hyväksyttiin Membookissa, josta lähti jäsenelle lasku muu-
taman päivän sisällä jäseneksi liittymisestä.  
 
 
 

 
 
1 Tiedot on kerätty Membook-jäsentietojärjestelmästä 2.1.2022. Suluissa vuoden 2020 toimintakertomuksen 
luvut. 
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Hallitus ja toimihenkilöt  
 
Hallitustyöskentely kohdentui vuoden 2021 aikana seuraaviin asioihin:  

- Valtakunnallisten sosiaalityön tutkimuksen päivien suunnittelu ja toteutus. 
- Webinaarin toteutus yhteistyössä SOSNETin Tohtorikoulutus- ja tutkimusyhteistyön työvalio-

kunnan kanssa.  
- Janus-lehden kehittämistyö. 
- Nordic Social Work Research -lehteä koskeva yhteistyö ja kehittäminen: sopimuksen uusimi-

nen julkaisija Taylor & Francis Groupin kanssa, uusien toimittajien valinta ja julkaisuun liittyvä 
pohjoismainen FORSA-yhteistyö.  

- Seuran perustoiminnan ylläpitäminen ja edistäminen. 
- Verkostoyhteistyö. 

 
Seuran vuosikokous pidettiin Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä virtuaalikokouksena 
18.2.2021. Vuosikokous valitsi seuran hallituksen puheenjohtajaksi Riitta-Liisa Kinnin (Itä-Suomen yli-
opisto) ja muut hallituksen jäsenet seuraavasti:   
 
Varsinaiset jäsenet:  
Piia Puurunen, Itä-Suomen yliopisto 
Mari Kivistö, Lapin yliopisto 
Jenni-Mari Räsänen, Tampereen yliopisto 
Eveliina Heino, Helsingin yliopisto 
Sirkka Alho, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
Johanna Kallio, Turun yliopisto 
Kirsi Kuusinen-James, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso 
Alpo Heikkinen, Talentia 
 
Varajäsenet: 
Tarja Orjasniemi, Lapin yliopisto 
Marja Hekkala, Tampereen yliopisto 
Tarja Juvonen, Helsingin yliopisto 
Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto 
Kirsi Günther, Turun yliopisto 
Petra Rättäri, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto 
Anna Tiili, Lastensuojelun keskusliitto 
Minna Strömberg-Jakka, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 

  
Järjestäytymiskokouksessa 18.2.2021 seuran hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Piia Puurusen, sih-
teeriksi Anna-Maija Pyykösen ja taloudenhoitajaksi Aira Jukan.  
 
Seuran hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Tämän lisäksi pidettiin kaksi säh-
köpostikokousta, joista toisessa käsiteltiin seuran esitystä Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskun-
nan tutkimuksen toimikunnan jäseneksi ja toisessa FORSA:n ja Taylor & Francisin välistä sopimusta. 
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Näkyvyys ja viestintä 
 
Seuran Facebook-sivujen seuraajamäärä kasvoi jonkin verran aiemmasta. Joulukuussa 2021 seuraajia 
oli 2479 (2431). Facebook-sivuilla uutisoitiin aktiivisesti sosiaalityön tutkimuksen ajankohtaisista asi-
oista, kuukauden kolumneista ja erilaisista valtakunnallisista tapahtumista. Seuran Twitter-tiliä käy-
tettiin vähemmän (@sostyontutkimus). Twitter-tilin seuraajien määrä oli vuoden 2021 loppuun men-
nessä 1416 (1327), ja myös siltä osin seuraajien määrä nousi edellisvuoteen verrattuna. Seuran säh-
köiset viestintäkanavat ovat tavoittaneet hyvin seuran toiminnasta kiinnostuneita.  
   
Viestintäsuunnitelman mukaisesti seura tiedotti sosiaalityön ajankohtaisista väitöstilaisuuksista ja jul-
kaisuista sekä mainosti Janus-lehden sisältöjä. Vuoden 2021 sosiaalityön tutkimuksen päiviä varten 
perustettiin oma Facebook-sivu päivistä tiedottamiseen. Tapahtumia koskeva keskeinen viestintä ta-
pahtui seuran omien verkkosivujen lisäksi ennen kaikkea Facebookin kautta. 
 
Kolumnien säännöllistä julkaisemista jatkettiin vuoden 2021 aikana. Kolumnit käsittelivät muun mu-
assa lastensuojelun sosiaalityön työhyvinvointia, sosiaalityön tutkimuksen rahoitusta, tutkimuslupa-
käytäntöjä, jatkuvaa oppimista, asumissosiaalista työtä ja sosiaalityön opetusta. Kolumnien julkaise-
misesta ja aiheista on viestitty myös seuran Facebook-sivuilla. Kolumnit ovat luettavissa seuran verk-
kosivuilla.  
 
Hallitus käytti sisäiseen viestintään Tampereen yliopiston Moodle-alustaa. Moodle alustalta löytyvät 
seuran toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, tilinpäätökset ja hallituksen kokousten muistiot esitys-
listoineen. Sähköpostikokoukset käytiin TUNI Moodlen uutisten kautta.  
 
Vuonna 2021 viestintää kehitettiin erityisesti opiskelijajäsenten rekrytointia ja seuran toiminnasta tie-
dottamista varten. Hallituksen opiskelijajäsen valmisteli opiskelijanäkökulman huomioivaa viestintä-
materiaalia. Materiaalia on mahdollista käyttää seuran näkyvyyden lisäämiseen ja toiminnan markki-
noimiseen sosiaalityön opiskelijoille. 
 
Jäsenkirjeitä lähetettiin sähköpostitse toimintakauden aikana kaksi: ensimmäinen keväällä ja toinen 
syksyllä. Uusille jäsenille lähetettiin tervetulokirje sekä viimeisin jäsenkirje.  Jäsenkirjeessä tiedotettiin 
myös seuran verkko-, Facebook- ja Twitter-sivuista.  
 
Jäsenviestintä toteutettiin pääsääntöisesti Membook-jäsenrekisterin kautta. Uusille jäsenille lähetet-
tiin tervetuloviesti sähköpostitse. Jäsenlaskut toimitettiin jäsenille jäsenrekisterin kautta. Paperikir-
jeitä ja -laskuja on lähetetty tarvittaessa niille jäsenille, joihin ei ole saatu sähköpostitse yhteyttä.  
 
 
Jäsenlehti ja julkaisutoiminta  
 
Seuran jäsenlehti on Janus – Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. Sosiaalityön 
tutkimuksen seuran ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuonna 2003 solmiman sopimuksen mukaisesti 
Janus-lehti on molempien yhdistysten omistuksessa ja seurojen yhteinen jäsenlehti. Lehden talou-
desta vastaa Sosiaalipoliittinen yhdistys, mutta taloutta ja lehden hallintoa koskevat päätökset teh-
dään yhdessä. 
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Lehteä julkaistaan sekä sähköisenä (Open Access) että paperiprinttinä. Janus-lehden osalta on viime 
vuosina keskitytty sähköisen lehden tilaajakannan lisäämiseen. Vuosikokousta valmisteleva kokous 
linjasi tammikuussa 2021, että kaikkien paperittomaan julkaisuun siirtyvien jäsenten jäsenmaksua pie-
nennetään 10 % riippumatta mihin maksukategoriaan jäsen kuuluu. 
 
Vuonna 2021 Janus-lehden toimituksesta vastasi Lapin yliopisto (toimituskauden kesto on kolme 
vuotta, 2020–2022). Toimintakauden 2021 toimituskuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:  
 
Päätoimittaja Marjo Romakkaniemi, Lapin yliopisto 
Päätoimittaja Minna Zechner, Lapin yliopisto 
Toimitussihteeri Mari Kivistö, Lapin yliopisto 
Toimituksen jäsen Sanna Hautala, Lapin yliopisto 
Toimituksen jäsen Heikki Huilaja, Lapin yliopisto 
Toimituksen jäsen Anna Nikupeteri, Lapin yliopisto 
Toimituksen jäsen Jari Lindh, Lapin yliopisto 
Toimituksen jäsen, Ritva Linnakangas, Lapin yliopisto 
 
Sosiaalityön tutkimuksen seuran ja muiden pohjoismaisten sosiaalityön (tutkimuksen) seurojen 
(FORSA) kanssa perustettua Nordic Social Work Research -lehteä (NSWR) kustantaa Routledge -kon-
serniin kuuluvan Taylor & Francis. NSWR-lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa sekä painettuna että 
sähköisenä versiona. Lehti edistää pohjoismaista sosiaalityön tutkimusyhteistyötä ja englanninkieli-
senä tekee pohjoismaista tutkimusta kansainvälisesti tunnetuksi. Vuonna 2021 päätoimittajana toimi 
Bagga Bjerge Tanskasta (Aarhusin yliopisto) ja avustavina päätoimittajina Janet Anand (Itä-Suomen 
yliopisto, Suomi) ja Ulrika Järkestig-Berggren (Linnaeus yliopisto, Ruotsi). Pohjoismaisen toimitusneu-
voston Suomen jäseninä ovat toimineet Johanna Kallio (Turun yliopisto) ja Anu-Riina Svenlin (Kokkolan 
yliopistokeskus Chydenius). 
 
Pohjoismainen yhteistyö oli vilkasta kuluneen toimintavuoden aikana. Taylor & Francis Groupin (In-
forma UK Limited) kanssa voimassa oleva sopimus oli vuodelta 2010, ja FORSA-verkostossa todettiin 
tarve sopimuksen päivittämiseen. Julkaisijan edustajan ja FORSA:n eri maiden puheenjohtajien kesken 
on pidetty kaksi neuvottelua, joissa on käsitelty sopimusluonnoksen sisältöä. Sopimustyöskentely on 
vaatinut huolellista paneutumista, jossa tutkimuksen seuran hallitus on konsultoinut myös Itä-Suomen 
yliopiston juristia. Lisäksi FORSA:n puheenjohtajat ovat tiivistäneet yhteistyötä julkaisuun liittyvissä 
asioissa etäkokouksissa ja sähköpostilla. FORSA:n puheenjohtajat osallistuivat myös NSWR-lehden uu-
sien toimittajien valintaan.  
 
Tutkiva sosiaalityö -liite tehdään yhteistyössä tutkimuksen seuran, Turun yliopiston ja Talentia ry:n 
kanssa. Vuoden 2021 Tutkiva sosiaalityö -liitteen teemana oli ”Sosiaalityö professiona” Turun tutki-
muksen päivien teeman mukaisesti. Julkaisun toimittajina olivat Kirsi Günther ja Johanna Kallio. Liite 
julkaistiin sähköisenä, ja se on luettavissa seuran verkkosivuilla. 
 
Keväällä 2021 käynnistettiin sosiaalityön tutkimuksen seuraavan vuosikirjan toimitustyö. Teemaehdo-
tuksia vuosikirjalle pyydettiin avoimella haulla. Määräaikaan mennessä saatiin kolme ehdotusta, ja 
näistä vuosikirjan teemaksi valittiin: ”Sosiaalityö poikkeusoloissa, katastrofeissa ja kriiseissä: balanssia 
vahvistamassa”. Vuosikirjan toimittajana ovat Suvi Raitakari, Timo Harrikari, Marja Hekkala ja Minna 
Kivipelto. Vuosikirja julkaistaan vuonna 2023.   
 
 
 

mailto:marjo.romakkaniemi@ulapland.fi
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mailto:kati.kataja@ulapland.fi
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mailto:ritva.linnakangas@ulapland.fi
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Tutkimuksen edellytyksiin vaikuttaminen  
 
Sosiaalityön tutkimuksen seura edisti tutkijoiden välistä yhteistyötä, verkostoitumista sekä tutkimus-
tiedon jakamista valtakunnallisilla Sosiaalityön tutkimuksen päivien lisäksi 4.11.2021 SOSNETin kanssa 
yhteistyössä järjestetyssä webinaarissa. Webinaarin teema oli "Ethical review and ethics in action in 
social work research". Webinaari oli suunnattu erityisesti sosiaalityön tohtoriopiskelijoille, tutkijoille 
ja opettajille, mutta se oli avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Webinaari toteutettiin kaksikielisenä 
(suomi ja englanti). 
 
Sosiaalityön tutkimuksen seuran puheenjohtaja, syksystä 2021 lähtien varapuheenjohtaja, toimi 
seuran edustajana SOSNETin Tohtorikoulutus- ja tutkimusyhteistyön työvaliokunnan jäsenenä. Pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja kirjoittivat Janus-lehden numeroon 4/2021 pääkirjoituksen ai-
heesta ”Tutkimusetiikka tieteellisen tutkimuksen erottamattomana osana”.  
 
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) pyysi jäsenseuroilta esityksiä Suomen Akatemian toimielimiin 
keväällä 2021. Sosiaalityön tutkimuksen seura esitti professori Marjo Kurosta Suomen Akatemian kult-
tuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäseneksi.  
 
 
Tilaisuudet ja jaetut palkinnot  
 
Turun yliopisto ja seura järjestivät Sosiaalityön tutkimuksen päivät 18.–19.2.2021. Päivien teemana oli 
”Sosiaalityö professiona”. Päivät järjestettiin covid-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten takia vir-
tuaalikonferenssina, jonka tekninen toteutus hankittiin alan asiantuntijalta. Päivien kustannukset nou-
sivat suhteellisen korkeiksi, mutta ammattimainen toteutus takasi teknisesti onnistuneen ja laaduk-
kaan verkkotapahtuman. Tutkimuksen päivillä jaettiin joka viides vuosi myönnettävä väitöskirjapal-
kinto sekä vuosittainen pro gradu -palkinto. Väitöskirjapalkinnon sai YTT Piia Puurunen (Itä-Suomen 
yliopisto) tutkimuksellaan ”Jane Addamsin sosiaalityön käsityksen rakentuminen”. Pro gradu -palkin-
non sai YTM Pauliina Pulkki (Turun yliopisto) tutkimuksellaan ”Sateenkaaren tuolla puolen: seksuaali- 
ja sukupuolivähemmistöön identifioituvien turvapaikanhakijoiden kokemuksia yhteistoimintaan osal-
listumisesta”. 
 
 
Kansainvälinen toiminta  
 
Aiemmin covid-19-pandemian vuoksi peruuntunut FORSA/NOUSA-konferenssi (Nordic Social Work 
Conference Reykjavik 2020) järjestettiin virtuaalikonferenssina 11.–12.11.2021 teemalla ”No one will 
be left behind”. Konferenssin yhteyteen 10.11.21 suunniteltu Forsa Nordic Meeting ei toteutunut. 
 
Seuran puheenjohtaja on toiminut seuran yhteyshenkilönä FORSA-yhteistyössä sekä seuran ja NSWR 
-lehden julkaisijan ja toimittajien välillä. Seuran jäsenet ovat voineet tilata sekä NSWR-lehteä että 
ruotsinkielistä Socialvetenskaplig tidskriftiä (SVT) jäsenhintaan. NSWR-lehden vuosikerta on maksanut 
jäsenille 24 € ja SVT-lehti 17 €. NSWR-lehden on seuran kautta maksanut 30 (36) jäsentä ja ja SVT-
lehteä 9 (1) henkilöä. 
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Seuran talous  
 
Tilikauden alussa 1.1.2021 seuran pankkitilillä oli varoja 13.240, 94 € (16.506,38 €) ja tilikauden lo-
pussa 10.887,40 € (13.240,94 €). Tilikauden tulos oli -2.353,54 €. Isoimmat kustannukset liittyivät so-
siaalityön tutkimuksen päivien kuluihin ja lehtien julkaisukuluihin.  
 
Vaikka vuosi oli alijäämäinen, seuran toimintakauden voi katsoa olleen kokonaistaloudellisesti hyvä ja 
noudattavan voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen periaatteita. Seuran talous jatkui tasaisena 
edellisten kausien tapaan (taloudenhoitaja Aira Juka 4.1. 2021).   
 
Tilinpäätösasiakirjat kuvaavat toimintakauden tapahtumia. Sähköisen jäsenlehden ottaneille annettiin 
10 %:n alennus jäsenmaksusta. Vuonna 2021 varsinaisten jäsenten jäsenmaksu (suluissa sähköisen 
jäsenlehden ottaneiden jäsenmaksu) on ollut 47 euroa (42,30 €), kaksoisjäsenten 35 euroa (31,50 €) 
ja opiskelija- tai eläkeläisjäsenten jäsenmaksu 20 euroa (18 €). Yhteisöjäsenten jäsenmaksu oli 235 
euroa (211,50 €).  
 
Toimintavuonna jäsenmaksuja tuloutettiin 18.196,40 € (18.800 €). Hieman laskeneet jäsenmaksutulot 
johtuvat sähköisen Janus-lehden valinneiden (72 jäsentä) alemmasta jäsenmaksusta sekä maksamat-
tomista jäsenmaksuista.   
 
Taloudenhoitajana toimi vuonna 2021 Aira Juka. Toiminnantarkastajia olivat Mari Suonio (Itä-Suomen 
yliopisto, SOSNET) ja Jari Lindh (Lapin yliopisto) sekä varatoiminnantarkastajina Marjo Kuronen (Jyväs-
kylän yliopisto) ja Jarkko Rasinkangas (Turun yliopisto). 
 
 


